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 شكر وعرفان 

 خلوداألستاذة و  المشرفة على مجموعة أكاديمية ستيب المجانية  فاطماألستاذة و مؤسس األكاديمية    أنورللمهندس 

 المختبرين   ولكل

  دورة المهندس أنور للقراءة

https://t.me/index_STEP/39 

 بخصوص المواد العلمية المعروضة في 

 انا ال أحلل وال أبيح أي  التجميعات،قناة 

 سطو او تعدي عليها يحصل من قبل 

 شخص ما وسيكون محاسبا أمام هللا

 في يوم ال ينفع فيه مال وال جاه وال 

 في مؤلفات  من غير استئذان استخدامها بنون في حال 

 شخصية أو  خاصة وأغراض مادية

 عها بطرق مختلفةيب مقابل مبلغ مالي او أو كدورات تعليمية 

 م  التسويق لدورات بأخذ التجميعات وعرضها كأنها من جهدهأو 

 من يساعد  ولجميع وشكرا للمشرفين والمشرفات الذين يخدمون بدون مقابل  

 

 

   (ركزواو  وا)اقرأ مهمة ومالحظات معلومات

 أقسام وهي بالترتيب التالي:   4االختبار من  

 والقسم الرابع يكون    – سؤال 40 قرامر – ؤالس 40 قراءة –سؤال  20 استماع

   سؤال33   أو قرامر    سؤال18   قراءة   أو     سؤال20   إما استماع

 

 فقط موجود السؤال والجواب وهذا المهم، القطعة تجيك في االختبار  في هذا الملف

 

   آلخرمن شخص  وتختلفهي نماذج  ، ، كل شيء مهم آلخره الزم نذاكر كل الملف، من أوله 
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الدرجات األكبر، أما إذا جاء   وعليها ةالمهم  يسؤال وه 40وهي   في االختبارأغلب القطع في هذا الملف من القسم الثاني 

 قرامر  -قراءة  -األقسام الثالثة األولى استماع   ى الدرجات األكبر عل ولكن ، كلهالقسم الرابع قراءة ضروري نحله 

 

تفيدك في االختبار بشكل مباشر من خالل التعرف على طريقة    ألنهاأهم  هالتجميعات هذ ولكن  ،مهمالتدريب 

 المفردات في نفس مواضيع القطع في االختبار  وزيادةؤال الس

 

 اإلجابة الصحيحة تحتها خط  

 

زين أو ما ذاكرت كل الملف ال تطلع من    ذاكرلما ما ت  حديثه،في تحسين الملف و ت وشهور وأيامأمضيت ساعات 

   ، شوف الملف كامل و بعدها اكتب ؟؟؟؟!!!!!!! جاني و ال شيء  االختبار و مباشرة ما

 

 انتبهوا من أي ملف قديم للقطع، ممكن نستخدمها للتدريب فقط، ما يجي منها باالختبار  

 

    

 طريقة حل قسم القراءة 

       تكنيك قسم استيعاب املقروء  

 ( القطعة(قراءة السؤال واالختيارات ثم البحث عن الجواب في  ))

     تشمل االسئلة املطروحة تحت القطع 

 مباشر. ( سؤال استنتاجي غير 5      ( ضمير يعود إلى ...4القطعة.     ( معنى كلمة من 3        .للقطعة( عنوان 2        . للقطعةالرئيسية   الفكرة( 1
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اللغة ودور االنترنت في تطويرها   -1

(Ktunaxa language) 
 

 pizzaالبيتزا  -2

 

 العود  -3
 

 ( ( antsالنمل  -4

 مدائن صالح  -5

    الولد اللي اشترى له أبوه سيارة   -6

Family Responsibility 

 ( Memories)الذكريات  -7
 

 ديف والجائزة  -8

 شخص يحب يجرب المالبس ويتسوق  -9

 

األول النموذج عناوين  
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   االول النموذج 

 جزء استيعاب المقروء

 (Ktunaxa languageأوالً / اللغة ودور االنترنت في تطويرها ) ❖

 
spoken by elders mainly It is the language?    it too late to record Why is 

 كبار السن  يتحدث بها  اللغة؟  متأخر جدا لتسجيل لماذا

 

 

The materials that will be published and the recordings will be available for?   

use itto  isheswAnyone who  

 أن يتعلم  ريد أي شخص ي   ل؟ ستكون متاحةالمواد التي سيتم نشرها والتسجيالت 

 

 

 

tiveSuppor ?languageKtunaxa to opinion  Author 

  يدعم  ؟لغةلرأي الكاتب 

 

 

 ProtectedWhat does the word "preserve" mean?  

 محمي   ماذا تعني كلمة "يحفظ"؟

 

 

 

interest.Create The word "can" in the first sentence. What is the point of using it?     

 أول القطعة في  أول جملة ما هو الفائدة من استخدامها ؟      (can) كلمة 

   (  interestاهتمام  )(         confused(          مشوش وقلق )factsحقائق ) 

 

 

with familiar are To use technology younger generationWhy Marina chose the internet?  

  مألوف الستخدام التكنولوجيا جيل الشباب لماذا اختارت مارينا اإلنترنت؟ 

 

 

material refers to?   " it "The pronoun  

 ادةم  الضمير "هو" يشير إلى؟ 
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As recordings, games for children, written language.How is it available online?  

 ألعاب لألطفال ، لغة مكتوبة.  كتسجيالت،كيف هو متاح على اإلنترنت؟ 

 

 

 pizzaثانياً / البيتزا 
 

 

 

  cultures.different  Adapt to?     popularWhy is pizza *  

 

 تناسب الثقافات المختلفة لماذا البيتزا شعبية؟     /س 

 

 

demand increased the To meetsold at supermarkets?    was pizzaWhy *  
 

   تلبية للطلبات س / لماذا تم بيع البيتزا في محالت السوبر ماركت؟    

 

 

 

 ItalyThe pronoun    there     refers to:     
 

 إيطاليا   يعود على مين؟   thereالضمير   /س 

 

 

pizza ityopularP     title?What is the best *  

   البيتزا الشعبية     المناسب؟س / العنوان 

 

 

riesaloc high Because it contains a lot of    healthy?Why pizza is not *   

 

 يحتوي على سعرات حرارية عالية البيتزا غير صحية؟      لماذا /س 

 

 . ( calories high) الحتوائها على سعرات عالية    ؟ (Unhealthy)لماذا ليست صحية 

 

 

 

in California 1954 in?Shaky pizza opened  

  1954في كاليفورنيا في؟  شيكيفتحت بيتزا 
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variety of ingredientsbecause?  pizza has vitamins 

 مجموعة متنوعة من المكونات ألن البيتزا تحتوي على فيتامينات؟ 

 

 

 

 

 ثالثاً / العود 
 

We usually get the best types of oud wood, from perennial trees that are between 150 and 70 

years old. The infection has been developed for more than 60 years. At the beginning of extraction 

of this rare component, the process of harvesting and cutting through cutting oud trees in the 

winter season and the dry season. This is done by extracting it from its roots, by experienced 

experts, cutting the tree and cutting the infected parts. The traditional details follow ncense is 

usually burned in so-called vaporizers. In some Arab countries such as Saudi Arabia, the UAE and 

Kuwait, passing incense on guests in the council is proof of hospitality 

 

عاما. 60ألكثر من ً  ما. تم تطوير العدوىعا70و ً 150من األشجار المعمرة التي يتراوح عمرها بين  العود،عادة ما نحصل على أفضل أنواع خشب 

وموسم الجفاف. يتم ذلك عن طريق   عملية الحصاد والقطع من خالل قطع أشجار العود في فصل الشتاء النادر،في بداية استخراج هذا المكون 

عادة ما يتم حرق التفاصيل التقليدية تتبع  .وقطع األشجار وقطع األجزاء المصابة الخبرة،من قبل الخبراء ذوي  جذورها،استخراجها من 

incenseيعد تمرير البخور على الضيوف في   والكويت،واإلمارات  في ما يسمى المبخر. في بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية

 المجلس دليالً على حسن الضيافة

 

Oud incense is an aromatic substance commonly used in the Arab and Gulf region, usually brought 

from East Asia from India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Laos and Vietnam, as 

well as Guinea-Bissau, whose roots are grown in the highlands of the country 

 

وإندونيسيا  ا لبخور مادة عطرية أشتهر استخدامها في المنطقة العربية والخليجية, وتجلب عادة من شرق آسيا من الهند وبنغالديش وماليزي عود ا

 والفلبين والوس وفيتنام وكذلك غينيا بيساو, اصلها من أشجار خاصة تنبت في المناطق المرتفعة من هذه البالد

 

 

DistillationWhat should we do to make Oud become perfume?    * 

 التقطير ماذا نفعل بالعود لكي يـصبح عطرا؟       

 

 

.Cleaning       :We can't use Oud in * 

 للتنظيف في ماذا ال يستخدم العود؟        

 

Infected fungusHow can Oud's tree produce it?      * 

 

 عدوى فطرية ماذا يحدث للشجر الذي ينتج منه العود؟    
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Rose and sandalsWhat kind of perfume that Europe used with Oud?     * 

 الروز والصندل ماهي؟      العطور،أوروبا استخدمت العود مع بعض 

 

 

edcollectWhat do "harvesting" and ''reaper" mean?     * 

 harvesting?    collectedما معنى   

 

*Where does oud come from? 

 من أين جاء العود؟ 

 Indiaالهند    Yemenاليمن  , Thailand    تايالند  Ethiopia      اثيوبيا 

 

Oil   Bakhoor     Oud?the two things uses in  are What * 

   

 زيت   بخور ؟    ما الشيئين المستخدمة في العود 

 

Oil          ChipsBark       The Oud used in incense is in the form of            * 

 

 زيت    شيبس   لحاء        شكل  المستخدم في البخور يكون على العود 

Oud is taken from:   

 

all healthy and green trees 

old trees 

15 types of trees 

4 , 5 types of tree 

 من: العود يؤخذ 

 

 كل األشجار الصحية والخضراء

 األشجار الكبيرة في العمر 

 نوع من أنواع الشجر 15    

 أنواع من الشجر   5,  4

 فقط. أنواع  5أو   4شجرة يتم البحث فيها عن العود لكن التي تنتج العود هي  15في القطعة حوالي ما يقارب  

 أشجار. 3العود العربي مكانه في السعودية ويستخلص من 

 

 

woodRose and sandalWhat does Europe use Oud with perfumes?    

 والصندلالروز في ماذا استخدمت أوروبا العود ضمن العطور؟   
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How do they make the little bottles which called in Arabic Talat ? 

 

they evaporate it  -            They put it in water - 

 

 يبخرونها   يضعونها في الماء        الصغيرة؟كيف يصنعون التوالت  س /

 

 

 

 

 ( ( antsرابعاً / النمل 
 

Do you know that there are about 8000 species of ants? They are found worldwide but are especially 

common in hot climates. They live in organized groups called colonies. It is because of this that ants, 

like their relatives, the bees and wasps, are said to be social insects. 

 

نوع من النمل؟ وهي موجودة في جميع أنحاء العالم ولكنها شائعة بشكل خاص في المناخات  8000 هل تعرف أن هناك حوالي

الحارة. وهم يعيشون في مجموعات منظمة تسمى المستعمرات. وبسبب هذا، يقال إن النمل، مثل أقاربه، النحل والدبابير، من  

 الحشرات االجتماعية 

 

 

similarWhat does ( parallel ) mean?  

 imilars (؟    parallelمعنى )          القطعةجاء معنى كلمة في 

 

What is the best title?     

- ant kinds     

- ant food        

- ant studies of scientists 

activityAnt mirror of human  

 للقطعة؟ العنوان المناسب  ما هو

 أنواع النمل  

 طعام النمل 

 دراسة العلماء للنمل  

 مرآة النمل للحياة البشرية 

 

 

 

What is the sentence that is not mentioned in the third paragraph? 
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Ants differ in color - 

-Ants differ in their diet 

-Ants differ in their nemesis 

snts has different organA- 

 

 ماهي الجملة التي لم تذكر في البراقراف الثالث؟

 

 النمل يختلف في لونه 

 يختلف في طريقة غذائهالنمل 

 النمل يختلف في النهام التي يقوم بها 

 ان النمل يختلف في أعضائه 

*This type of meat ant from ants: 

 

nest.Protect their  -        .for the rest of the ants antYou make a serv 
 

 ............. من النمل  meat antالنوع هذا 

 

 وظيفته يحمي الجحر                  النملخادم لبقية  تعملك

 

 

 

 

 

Colonies.Where do the ants live?       

 مستعمرات النملأين يعيش النمل؟ 

 

 

houses.They eat insects and clean Why are the ants useful?     

 

 تأكل الحشرات وتنظف البيت لماذا النمل مفيد؟    

 

 

Display   "?"exhibitWhat does the word  

 يعرض ؟       exhibitكلمة  ما معنى

 

 

Working antsWho helps the queen to get food?       

 

 شغاالت النملمن يساعد ملكة النمل لكي تحصل على الغذاء؟  
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No, just the queen.Do all ants lay eggs?    

 ال فقط الملكةهل كل النمل يبيض؟  

 

No, maybe 25 to 30 daysDo ants live long?    

 يوم فقط 30إلى  25من هل يعيش النمل طويالً؟  

 

 

 

 ؟  بالقطعةعنه  ما تكلمالشيء اللي  (1

 ( .  Body الجسم )

 

 ( يعود على ..؟ itالضمير ) (2

Meat ant . 

 

 

 :ماعدا البرقراف كان يتحدث عن خصائص النمل  (3

A) . اماكن السكن  B. تركيب الجسم )  C .نوع االكل )D . انواع النمل ) 

 

 

 ( ؟  compound معنى ) (4

Complex  

 

 ( ؟   food ) الغذاءكيف يحصل النمل على  (5

 (   smell بحاسة الشم )

 

 

 ( ؟ nocturnalمعنى )  (6

Active at night  . نشاط ليلي 

 

 

 

 كيف يعرف النمل بعضهم ؟(9

 (   The smell) الرائحة
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 ماذا تستفيد من القطعة ا؟ 

 النمل لديهم احساس مثل االنسان ان 

optimists    ما معنى 

Taste 

 

 

 

 

 خامساً / مدائن صالح

 

sPlaceWhat does the word "site"?           

   مكان     splaceموقع  ؟            siteما معنى كلمة  

 

 Madain SalehWhat does the pronoun "its" refer to?       

 مدائن صالح ؟ itsفي البرجراف الثاني على ماذا يعود 

 Madain Saleh( ؟   its( على ماذا يعود الضمير )2)  paragraphسؤال في 

 

 

Great historical cultural site Why is Madain Saleh important?  

 موقع ثقافي تاريخي رائع لماذا مدائن صالح مهمة؟     

 

The capital of the Nabatean state?     PetraWhat did the author describe  

 عاصمة الدولة النبطية      الثاني؟في البرجراف  ءالبتراماذا وصف الكاتب 

 

Decorations in Madinah Which Nabateans not doing? 

 زينة في المدينة المنورة األنباط ال يفعلون؟ 

 

Why did Prophet Saleh leave his people?   
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Did not the believers to destroy.  

 لئال يهلك المؤمنون  لماذا النبي صالح ترك مدائن صالح؟

 اإلجابة الصحيحة وهذه مهم

 (  believers )الجواب فيه    تركهم؟لماذا النبي صالح  

 

 

 

 

 

 

 Family Responsibility  سادساً / الولد اللي اشترى له أبوه سيارة 

 
لنجاحه   مكافئة  سيارة  له  اشترى  وابوه  كلها  فاختباراته  نجح  ولد  انه  بدايتها  عموما   القطعة 

أمه له  قالت  خارج  وهو  فيها  يتمشى  صاحبه  مع  يطلع  وقرر  افطر  فيها  مبسوط  مره  وكان  بدري  الصباح   صحي 

 مكتوب انه أدرك الولد انه الهدية ما يمديه يفرح وينبسط فيها ألنه راح يستخدمها لقضاء حوائج عائلته  القطعةوفي اخر 

 
 قطعة عن طالب اشترى له والده سيارة ) رينج روفر ( احمر اللون بعد ذلك أصبحت لديه مسؤوليات عائلية حطمت أحالمه .

 

 
ecause he passed all his exams.b reward son?s Why did the father buy a car for hi 

 ألنه نجح في اختباراته لماذا الوالد اشترى البنه سيارة؟      

 

destroyWhat does  ( smashed ) mean ?      

 يدمر(  يحطم ؟       smashedما معنى كلمة   ) 

 

 destroy What does  ( shatter ) mean ?   

 يدمر   ماذا تعني )محطمة(؟

 

 

 

 

responsibilities familyfor it is used ?  from the gift understandWhat did Khaled  

 العائلية. السيارة أصبحت لـ المسؤوليات      يتم استخدامه للمسؤوليات العائلية ماذا استنتج خالد من الهدية؟  
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 ( destroy) تحطم    لمخططه؟ماذا حدث 

الولد كان سعيد الجتيازه االمتحان وكمكافأة اشترى له والده سيارة وفرح فيها وخطط يأخذ اصحابه في جولة  

 . فتحطمتعال خذ أختك وروح جيب أغراض من المحل  وقالت:ولكن اتصلت عليه أمه  

 

 ( destroy dream)الحلم المحطم     للقطعة؟ العنوان المناسب 

 

 

 (Memories)/ سطر واحد الذكريات  بعاسا

 

(Memory is the power to gather roses in winter) 

 (هي القدرة / القوة على جمع األزهار في الشتاء الذكريات)
 

What do you understand from this statement? 

  

a. We need to gather roses in winter 

b. No roses grow in winter 

problems. olvesmemories  goodc.  

d. Happy memories are bad in winter.  

 ماذا تفهم من هذا البيان؟  

  

 أ. نحتاج إلى جمع الورود في الشتاء 

 ب. ال تنمو الورود في فصل الشتاء

 المشاكل حلت جيدةالذكريات الج. 

 د. الذكريات السعيدة سيئة في الشتاء 

 / ديف والجائزة ثامنا

 

Dave is one of a team of three students who won an award 
 

Who won the award? 

a. Dave alone 

three studentsteam of . b 
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c. Dave and three students 

d. Dave and three teams. 

 من فاز بالجائزة؟ 

 أ. ديف وحده

 ب. فريق من ثالثة طالب 

 طالب ج. ديف وثالثة 

 د. ديف وثالث فرق.

 

 تاسعا / 

 شخص يحب يجرب المالبس ويتسوق ويتحدث مع مدراء المحالت ويجرب المقاسات السمول والميديم  

 
  smallو هو دائما يلبس    Large قطعة قصيره شخص يتكلم عن نفسه انه يحب التسوق والمالبس ويحب يشوفها وأنه اشترى لبس مقاسه

 

 I like shopping especially for clothes. I have a huge number of shirts with different colors such as 

green, red and blue. But last time I bought a shirt with large size although I always buy small size, 

but I wanted to take a risk and try something new. 

ق خاصة للمالبس. لدي عدد ضخم من القمصان بألوان مختلفة مثل األخضر واألحمر واألزرق. لكن في المرة األخيرة  أحب التسو

 لكنني أردت المخاطرة وتجربة شيء جديد.  صغيًرا،اشتريت قميًصا بحجم كبير على الرغم من أنني أشتري دائًما حجًما 

 

shopping     about?What does the passage talk  

 التسوق عن ماذا يتحدث المقطع؟     

 

Colors     Price       Sizes        about:Blue, red, green .... these words are  

 

  األلوان المقاسات             الكلمات: السعرعن ماذا تتكلم هذه ازرق واحمر اخضر .... والسؤال 

 

 

Colors      SizesPrice            about:Small and medium, these words are  

 

 األلوان        المقاسات        حول: السعرهذه الكلمات تدور  ومتوسطة،صغيرة 
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استيعاب المقروءجزء   

 النموذج الثاني 

 أوالً / النجوم 

 

What is the biggest star size?    It is bigger than the sun more than 17,000 times. 

 ما هو أكبر  نجم؟                   أكبر من الشمس 17 ألف مرة

 

 

What is the color that is not mentioned in the passage?    red    yellow    blue      green 

 ما هو اللون الذي لم يذكر في القطعة؟  األحمر    األصفر     األزرق       األخضر

لنجوما  
 

 ()النحلالحشرات في القرآن 
 

 firemanمايك  المطافئرجل     
 

 الباندا مي الن 
 

     jelly (Egg oil ) الكائن الغريب     
 

 Leakage water    تسريب المياه 
 

 بركان فيزوف( )  79عام  كارثة حصلت في أوروبا  
 

 Mankind and peaceوالسالم البشرية 

الثاني عناوين النموذج   
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What is the best title of the passage?    Classifying stars according to their colors and size 

 ما هو أفضل عنوان للقطعة؟      تقسيم النجوم حسب الحجم واللون 

 

What does the pronoun "it" refers to?         camera        star 

     "it" الضمير يعود  على؟      الكاميرا          النجم                

 

Why are scientists shooting stars?    to study it 

 لماذا العلماء يقوموا بالتصوير النجوم؟    حتى يقوموا بدراستها 

 

Time we need to take a photo in the night is? 30 seconds 

 الوقت الذي نحتاجه اللتقاط صورة في الليل هو؟ 30 ثانية    

   Thirty    في القطعة في االختبار مكتو بة 

 

 

What did not the author use in comparing among stars? color    shape   size   brightness 

 ما الذي لم يستخدمه المؤلف في المقارنة بين النجوم؟       اللون       الشكل       المقاس       اللمعان 

 

What does (sufficient) mean?  Enough  

 ماذا يعني )كافي(؟ كافية 

 

What does (brighter) mean?  More shiny 

 ماذا يعني )أكثر إشراقا(؟ أكثر لمعانًا 
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What is the nearest meaning for the word "unlikely" )غير محتمل(?      Improbable  غير محتمل  

 

 

 

 

 ()النحلثانياً / الحشرات في القرآن 

 

تحدث في هذه القطعة عن الحشرات بشكل عام، ثم تخصص وذكر النحل بشكل خاص وذكر آيات من  

 والنحل. القرآن تدل على عمل النحل وسعيه لكسب الرزق، كما وضح التشابه الذي بين االنسان 

 
Insectsrefers to   ?       ) amazing creatures These (pronoun The  

  الحشرات يعود على ؟    ( seThe  الضمير )

 

 
food produce to They are necessary    What is the benefit of bees for the rest of creatures?   

 هم ضروريون إنتاج الغذاءما هي فائدة النحل لبقية المخلوقات؟     

 

 

 3Paragraph ?   how the scientists trained the beesIn which paragraph talked about  

            3؟   البرجراف في أي فقرة تكلم حول تدريب النحل

 

 

Understanding similar feelings in humans and bees may help both.    ?main idea of paragraph  What is the  

 

 فهم شعور مشابه ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة؟ 

 

they are not afraid     optimist ) ?   of (What is the meaning  

        إنهم ليسوا خائفين (    ؟    optimist كلمة )ما معنى 

 

 

 

 

 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

18 

 

 

 firemanمايك   المطافئثالثاً / رجل 

The fire fighter 

قاموا بإخماد النار، فتعب جدا وأصبح وجهه أسود وقميصه   هوزمالئهو  مايك سمع شخص يستنجد من حريق ، وذهب لساعدته بالرغم أنه متعب في يده

 تمزق 

 ه بزمالئمايك اكثر شخص من الفريق يستطيع ان يعتني 

 

and went to help him though he was tired in his ,Michael heard someone begging from a fire - hand so tired he 

became black and his shirt torn ,He and his colleagues put out the fire . Michael more than one team can take care 

of his teammates 

 

others. for ingcar    Mike?What did people discover about  

 يهتم باآلخرين ماذا اكتشف الناس عن مايك؟    

 

much to fight the fire. so Because he did   or exhausted? dtireWhy was Mike  

 .ألنه فعل الكثير لمحاربة النارلماذا كان مايك متعبًا أو منهًكا؟ 

 

 

someone hard need help He went to help him although he was tired of his hand, what was the 

problem he faced? He cannot save him ……………………. 

arms were strained and painfulhis  

 

   واجهها؟ماهي المشكلة التي   يده؟سمع شخص ما يستنجد )يحتاج مساعدته( وذهب لمساعدته ع الرغم من انه متعب من 

 تان مصاب   يداهال يستطيع أن ينقذه ألن 

 

Fire break     fire?the  to stop What did they do to extinguish 

 النار  اخماد ماذا فعلوا إلطفاء الحريق؟       
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………………Mike's only thought as he tried to put out the fire was  

to stop the blazing fire 

 كان يعتقد مايك فقط وهو يحاول إطفاء الحريق .................. 

 لوقف النيران المشتعلة 

 

irefightersF      Mike                    A man     to?what does the pronoun "his courage" refer  

 رجل     الضمير؟على ماذا يعود 

 

FireFlaming monster refers to?   

 لنار يشير الوحش المشتعلة؟ ا

 

More thanWhat does the word  "Greedy" mean?         

 أكثر منماذا تعني كلمة "الجشع"؟      

 

smoke                 Firerefers to?   It  

 الدخان      .Fireالنار ( يعود لـ ؟ itضمير )

 

 

 ( ماهو عمله ؟ ))ناقص(( وربما غير موجود   Ben or Tomفي آخر مقطع سأل عن شخص يمكن )

What is Ben's job?  He is a fire fighter. He is the best one who can take care of his mates. 

 ما هي وظيفة بن؟              هو رجل إطفاء. إنه أفضل من يستطيع رعاية زمالئه 
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 رابعاً / الباندا مي الن 

 

 
Why did the Chinese teach the panda the language?  

.hometheir  atSo that they feel that they are  

 

 انهم في بيئتهم  يشعرواحتى     اللغة؟لماذا قام الصينيون بتعليم الباندا 

 
teachers -the environment -professors -Scientist   language?Who taught them the  

   مدرسون ) المعلمين ( -البيئة  -أساتذة  -العلماء  اللغة؟من علمهم 

 

 .  Teacherوإجابة هذا السؤال :   ( وتعني مدرس خصوصيTutorفي القطعة مكتوب ) 
 

 

 

In GeorgiaWhere do they live?      

 جورجيا اين يعيشون ؟   

 

Atlanta Georgia  China?Where does the panda live before being transported to  

 أتالنتا جورجيا أين تعيش الباندا قبل نقلها إلى الصين؟         

 

 

 jelly  (Egg oil  ) خامساً / الكائن الغريب

 
Which of the following is true?  

Scientists do not know the species of animal that produced the strange gel. 

 أي مما يلي صحيح؟ 

 .ال يعرف العلماء أنواع الحيوانات التي أنتجت الهالم الغريب 

 

 

  It contains oil.     Why is the "liquid" "material" orange? 

 ألنها تحتوي على الزيت    لماذا المادة برتقالية اللون؟
 

 

 substance. unknown     What does the pronoun "it" refers to? 
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 مادة غريبة.   إلى ماذا يشير الضمير؟ 

 

 

What does   far-fetched?    Difficult to believe. 

 ما معنى  صعب المنال؟     صعب التصديق 

 

Where did they find the strange substance?    Between Kotzebue and Point hope 

 أين وجدوا المادة الغريبة؟       بين كوتزيبو و بوينت  هوب 

 أين ُوجدت هذه المادة ألول مرة؟

 في انتاركتيكا 

 الجواب: بين مدينة كذا وكذا .. )السؤال كان مباشر( 

 

What does the nearest meaning of the word "classify" )تصنيف(?    Classify into groups. 

 ماذا يعني أقرب معنى كلمة  تصنيف؟    صنّف في مجموعات 

 

What is the nearest meaning of the word "concluded" )يستنتج(?   consummated 

 ما هو أقرب معنى كلمة "يستنتج" ؟     مكتملة 

 

 

 .  water  Leakageسادساً / تسريب المياه 

 

 
1-The damage you described in your letter of 7 July has now been inspected. 

 

2-faults in the wiring appear to have been caused by dripping water The from the floor 

above. The electrical contractor, who put the wiring in in February, tells me that the 

wall was dry at the time he replaced the old wires. However, we will arrange for 

repairs to be made and seal off that section. 
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3-Durafloor is one of the most hardwearing materials of its kind on the market and we 

were surprised to hear that it had worn away within six months, so we made a close 

inspection. We noticed that the floor had been cut into and this seems to have been 

the result of dragging heavy metal one-year guarantee we offer on our workmanship 

is boxes across it. The against 'normal wear and tear, and the treatment the floor 

appears to have been subjected to does not come into this category. I am quite willing 

to arrange for the surface to be replaced, but we will have to charge you for the 

materials and work involved. If I may, I would like to suggest that you instruct your 

staff to use trolleys when shifting heavy containers. 

 

4- I am sorry about the inconvenience you have experienced and will tell the fitters to 

repair the damage as soon as I have your confirmation that they can begin work. 

 

 يوليو.   7تم اآلن فحص الضرر الذي وصفته في رسالتك بتاريخ  -1

 

يبدو أن العيوب في األسالك ناتجة عن تقطير الماء من األرضية أعاله. أخبرني المقاول الكهربائي ، الذي وضع األسالك في  -2

 الجدار كان جافًا في الوقت الذي استبدل فيه األسالك القديمة. ومع ذلك ، سنرتب إلجراء إصالحات وإغالق هذا القسم. فبراير ، أن 

 

3-Durafloor   هي واحدة من أكثر المواد صالبة من نوعها في السوق ، وفوجئنا عندما علمنا أنها قد تالشت في غضون ستة

حظنا أن األرضية قد تم قطعها ، ويبدو أن ذلك كان نتيجة سحب ضمان ثقيل لمدة عام  أشهر ، لذلك قمنا بإجراء فحص دقيق. لقد ال

واحد نقدمه على صنعة لدينا هو مربعات عبره. وضد البلى العادي ، والمعاملة التي يبدو أن األرضية قد تعرضت لها ال تدخل  

علينا تحصيل رسوم منك مقابل المواد والعمل المطلوب.   ضمن هذه الفئة. أنا مستعد تماًما لترتيب استبدال السطح ، ولكن سيتعين 

 إذا جاز لي ، أود أن أقترح عليك توجيه موظفيك الستخدام العربات عند تغيير الحاويات الثقيلة. 

 

أنا آسف على اإلزعاج الذي تعرضت له وسوف أخبر الميكانيكيين بإصالح الضرر بمجرد أن أتأكد من قدرتهم على بدء   -4

 العمل.

 

The above passage is: 

a reply to an enquiry       a work order        a complaint      a reply to a complaint  

  :المقطع أعاله 

 شكوى                        أمر عمل                  الرد على استفسار                    الرد على الشكوى

 

According to paragraph (2) , the problems with writing were caused by: 

the new wires           the electrical contractor         leaking water                 The old wires 

 

 كانت مشاكل الكتابة كانت بسبب :   2وفقا للفقرة   
 

 األسالك الجديدة                   المقاول الكهربائي                   تسرب الماءاألسالك القديمة                 

 

 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

23 

According to paragraph (3) the floor problems were caused by: 

 poor workmanship            normal wear and tear           the use of faulty material 

area.the employees working in that  

 بواسطة: كانت هناك مشاكل في األرضية   3وفقا للفقرة  
 

 الموظفين العاملين في هذا المجال   صنعة الفقراء              البلى العادي             استخدام المواد المعيبة          

 

 

According to paragraph (3) , which of the following is true: 

the damaged floor surface will be replaced free of charge 

The floor surface needs to be inspected every year in July 

to treat the floorstaff needs to be instructed about how  

Durafloor needs to be replaced every six months 

 صحيح؟ أي مما يلي  3للفقرة  وفقاً 

 يتم استبدال سطح األرض التالفة مجانا  

 يجب فحص سطح األرض كل عام في شهر يوليو  

 كيفية التعامل مع األرضية  يحتاج الموظفون إلى تعليمات حول 

 كل ستة أشهر يجب استبدال دورافلور 

 

According to paragraph (4) , the replacement of the damaged floor surface : 

is going to begin when the customer notifies the contractor  

 is going to begin when the workmen are available 

 :......التالف سطح األرض  استبدال 4للفقرة  وفقاً 

 سيبدأ عندما يكون العمال متاحين                 .دما يقوم العميل بإخطار المقاولسيبدأ عن

 

The word “inconvenience” in the passage is closest in meaning to: 

trouble              time pressure                  coincidence               bad luck  

 

   لى:إ كلمة " عدم الراحة " في الفقرة هي األقرب في المعنى

 ازعاج ضغط الوقت                       المصادفة                         الحظ السيئ                        

      

 شخص كان عنده مشكلة في السقف أدت لتسرب المياه وعدمت له االسالك وهو زعالن ، والمفروض يكون في ضمان . 
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 البراكين )بركان فيزوف( 79سابعاً / كارثة حصلت في أوروبا عام 

Eruption ( بركانيثوران)  = explosion of volcano (انفجار بركاني )  

 

  We يء وبعدين قال الكاتبشحدث  79بدايتها انه في سنه 

 

According to Paragraph (1), which of the following is TRUE?  

By measuring seismic activity, it is possible to predict a volcanic eruption. 

 ( ، أي مما يلي صحيح؟ 1وفقًا للفقرة ) 

 من الممكن التنبؤ بحدوث ثوران بركاني. الزلزالي،من خالل قياس النشاط 

 

 

 

According to Paragraph (2), why was the eruption in 79AD so severe? 

There was a long period without seismic activity and then it started again. 

 م بهذه الخطورة؟   79( ، لماذا كان ثوران البركان في عام  2وفقًا للفقرة ) 

 . كانت هناك فترة طويلة بدون نشاط زلزالي ثم بدأت مرة أخرى
 

 

 

 

.believes that his feelings will be shared by many   "?What do we understand from the pronoun "we 

 سوف يشاركه الكثيرون في مشاعره.    ؟Weماذا تفهم من الضمير 

 

 

 
From Paragraph we understand that Pliny the Younger?  

 gave detail about the eruption and the effect it had on the population. 

  ؟ أن بليني األصغر الفقرة نفهممن 

 أعطى تفاصيل عن االنفجار وتأثيره على السكان. 
 

 

 

Looking back? mean "retrospectdoes "What  

 النظر إلى الخلفماذا يعني التأمل في الماضي؟ 
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 and peace Mankindوالسالم  البشرية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدمية الروسية
 

 الطائرة المفقودة
 

 السلطان العثماني بيري رايس 
 

 الهواءتلوث 
 

 اللغة العربية واللهجات
 (MSAوالقاموس المستخدم )

 

 احصائية السفر وتكاليف السفر 
 

 بطاقة اعالن مزارع                   
 

 قطعة شخص أصيب بحادث 
 

 وكالة سفر  
 

                                                                    

الثالث النموذج نعناوي  
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 جزء استيعاب المقروء 

 النموذج الثالث  

 Russian Doll     أوالً/ الدمية الروسية

 

The first Russian nested doll set was carved in 1890 by Vasily Zvyozdochkin and designed by Sergey Malyutin, who 

was a folk crafts painter in the Abramtsevo estate of Savva Mamontov, a Russian industrialist and patron of arts. 

The doll set was painted by Malyutin. Malyutin's doll set consisted of eight dolls—the outermost was a girl in a 

traditional dress holding a rooster. The inner dolls were girls and a boy, and the innermost a baby.[4] The origin of 

the inspiration for matryoshka dolls is not clear. It is believed that Zvyozdochkin and Malyutin were inspired by 

eastern Asian culture, for example the doll Honshu, named after the main island of Japan, however the Honshu 

figures cannot be placed one inside another. 

[6] Sources differ in descriptions of the doll, describing it as either a round, hollow daruma doll, portraying a bald old 

Buddhist monk,[7] or a Seven Lucky Godsnesting doll. Savva Mamontov's wife presented the dolls at the Exposition 

Universally in Paris, where the toy earned a bronze medal. Soon after, matryoshka dolls were being made in several 

places in Russia and shipped around the world . 

من قبل فاسيلي زفيوزدوتشكين وصممها سيرجي ماليوتين ، الذي كان   1890تم نحت أول مجموعة دمى متداخلة روسية في عام 

بية في ملكية أبرامسيفو في ساففا مامونتوف ، وهو صناعي روسي وراعي للفنون. تم رسم مجموعة الدمية  رساًما للحرف الشع

كانت الخارجية فتاة ترتدي ثوبًا تقليديًا تحمل الديك. كانت   - من ثماني دمى  Malyutin تتألف مجموعة دمى .Malyutin بواسطة

[ أصل اإللهام لدمى ماتريوشكا غير واضح. يعتقد أن4طفل. ]الدمى الداخلية من الفتيات والصبي ، واألعمق من ال  

Zvyozdochkin و Malyutin مستوحاة من ثقافة شرق آسيا ، على سبيل المثال دمية Honshu   التي سميت باسم الجزيرة ،

 .واحدة داخل أخرى Honshu الرئيسية في اليابان ، ولكن ال يمكن وضع أرقام

[ أو دمية  7الدمية ، واصفة إياها بأنها دمية داروما مجوفة ، تصور راهب بوذي قديم أصلع ، ] تختلف المصادر في وصف  [6]

الكي جودسنستينج السبعة. قدمت زوجة ساففا مامونتوف الدمى في المعرض العالمي في باريس ، حيث حصلت اللعبة على ميدالية  

ن في روسيا وشحنها في جميع أنحاء العالمبرونزية. بعد فترة وجيزة ، تم صنع دمى ماتريوشكا في عدة أماك . 

Who is the doll maker?   from Russia    Vasily Zvyozdochkin 

 من هو صانع الدمى؟   من روسيا   اسمه بالقطعة موجود وواضح    

 

The title of the passage? Russian wood figurine    -   art and craft   -   children’s toys 

 عنوان المقطع؟       تمثال الخشب الروسي     -        فن وحرفة   -       ألعاب أطفال

 

What is the first passage talking about?  The origin of the Russian doll and its appearance   

 عن ماذا تتحدث القطعة األولى؟    أصل الدمية الروسية ومظهرها 
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What are the basic factors to make dolls?      Expert workmen          wood   

 ما هو العامل األساسي في صنع الدمى؟     الخبرة        الخشب

  Experts workman / ( .Experienceالخبرة )   الدمى؟ما هو العامل االساسي في صناعة 

 (  much craftsmanshipوفي القطعة ذكرت )

 

  woodWhat dolls are made of :     

 الخشبمن أي دمى مصنوعة من ؟     

 

What is the meaning of "carved"?   shaped 

   ما هو معنى كلمة  carved  ؟  أشكال منحوتة 

What is the origin of the doll    Inspired by or started when?     Japan 

ما أصل الدمية فكرة الدمية الروسية بدأت من؟ اليابان    هذا الجواب صحيح الن بالقطع االخير بالقطعة ان الدمية الروسية فكرتها 

 من جزيرة في اليابان 

 

Why were some presidents excluded from making dolls for them? 

were not in power for longBecause they   

 

 ألنهم غير معروفين وحكموا فترة قصيرة الجواب فيه    لهم؟لماذا تم استثناء بعض الرؤساء من صناعة دمى 

 

 

 .  numbersOdd   ؟... ( يعود علىitالضمير )

 

 

What is the section that speaks about carving and industry?         ?????????????????? 

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة        والصناعة؟أي قسم يتحدث عن النحت  

 

 

 ثانياً / الطائرة المفقودة 
 

problems. echnicalT     What is the cause of the plane breaking down? 

 

 مشاكل تقنية    تعطل الطائرة؟ما هو سبب 
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It was flying from Abu Dubai to New Delhi, but it landed in Pakistan.      )DelhiNew ( What is the destination of the plane? 

 

 في باكستان. كانت تحلق من أبو ظبي إلى نيودلهي، لكنها هبطت                         نيودلهي   ما هي وجهة الطائرة؟

 

What did they do when the plane stopped?        ????????????? 

 

   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟     الطائرة؟ماذا فعلوا عندما توقفت 

 

Not planned What does the word "not scheduled mean?     

 

 غير مخطط لها     مجدول؟ كلمة غيرماذا تعني 

 

 ( echnical problemst) مشاكل تقنية      تعطلها؟سبب    وما ه 

 نيودلهي ) الهند ( ثم توقفت في باكستان .        من أبوظبي                 أين كانت ذاهبة الطائرة أو ماهي وجهتها ؟ 

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة   ؟    ماذا فعلوا حال وقوعها  

 

 

 Piri Reis رايس ثالثاً / السلطان العثماني بيري 
 

maps      "?What is the nearest meaning to the word "chart 

 خرائط ما هو أقرب معنى لكلمة "مخطط"؟    

 

and navigation Geography: inWhat is the field that this scientist contributed  

 والمالحةالجغرافيا العالم:  ما هو المجال الذي ساهم فيه هذا 

 

map makership maker / sailor /          job?What was the scientist  

 صانع الخرائط ماذا كانت وظيفة العالم؟       صانع السفن / البحار / 

 

مثل كرستوفر كولمبس لكن هو كان يستخدم  خرائط،( رسام Cartographerجاء في آخر القطعة أن صاحب الكتاب ما كان )

 تعني؟ خرائط كرستوفر وقال ماذا 

 . صانع خرائط  Navigator          Maker Map  تعني:  هل 
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When did he give Kitab Albahriah to the Sultan?   

                            In 1525               

      1525      السلطان؟متى قدمها 

 

 

    Navigator      map maker    mean?What does the word "cartographer"  

 مالح       مصمم الخرائط    "؟ماذا تعني كلمة "رسام الخرائط

 

 

  Piri Reis   The author of the book is? 

 ريس بيري  هو؟ الكتاب  مؤلف

 

 

  

 The Turkish navy     travel ships sea     Sultan Suliman       about?talk  bookthe  does What 

 

      البحرية التركية       سفن البحر عن ماذا يتحدث الكتاب؟             السلطان سليمان      

  

 

What is the best title for the passage?   ?????????????? 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  للقطعة؟  ما أفضل عنوان   

 

 

 

 

 ً  / تلوث الهواء  رابعا

    Internal and external pollutionالتلوث الداخلي والخارجي

 

 

Why is internal pollution more dangerous than external?                                                                          

Because they save energy               .insideBecause people stay most of their time in the  

 

 ألنهم يوفرون الطاقة          داخلالن الناس يبقون أغلب وقتهم في المن الخارجي؟      أخطرلماذا التلوث الداخلي يعتبر 

 

 

Choose the correct answer?  
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trash                Using dish and cupTo preserve the environment               

 

 القمامة               نستخدم الطبق والكوب للمحافظة على البيئة                    الصحيحة؟اختر االجابة 

 

 

  90 % ?  How much time do we spend inside our houses 

   ٪ 09كم نقضي من الوقت داخل البيت؟     

 

 

Question about the causes of this pollution?           no fresh air / or construction 

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار سؤال عن اسباب هذا التلوث؟            ال يوجد هواء نقي / أو بناء     

 

 

Why the internal pollution of the seriousness of the outside? 

buildings.Because people spend most of their time in  

 الن الناس تقضي معظم وقتها بالمباني    الخارجي؟لماذا التلوث الداخلي بخطورة 

 

 

Carbon black      kerosene?What is the name of the pollution from  

 الكربون األسود      الكاز؟ما اسم التلوث الصادر من 

 

 

DieselWhat is the best source of aerial clutter?            

 الديزل    الجوي؟مصدر للتلوث  أفضلما 

 

 

Important     mean?What does the word "essential"  

 مهمماذا تعني كلمة "أساسي"؟        

 

 

 856   How many chemicals that cause pollution?  

 856كم عدد المواد الكيميائية التي تسبب التلوث؟    

 

 

gen and water vaporoxygen, nitroWhat does the air consist of?   

 و وبخار الماء  األكسجينالنتروجين و   من:  من ماذا يتكون الهواء 

 

 

black carbon   smoke?What is the other name for diesel  
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 الكربون األسود ما هو االسم اآلخر لدخان الديزل؟  

 

 

Diesel smoke     pollution?An example of external  

 دخان الديزلمثال على التلوث الخارجي؟   

 

 

AllergyAny of the following is not true of contaminants?    

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار     حساسيةأي مما يلي ال ينطبق على الملوثات؟     

 

 

Indiathe most polluted country?     

 الهندماهي أكثر دولة فيها تلوث؟    

Paragraph number 3   disease?talked about the  ich paragraphWh 

 3الفقرة رقم أي فقرة تحدثت عن المرض؟    

 

 األول كان فكره عامه كان يتكلم عن التلوث الداخلي

 والثاني عن انواع مواد سامه وغيرها االضرار 

 وثالت قال عن االمراض ويشمل صداع .. الخ

 

 

Printers and computers   VOC?What is the source of  

   طابعات و الكمبيوترات ال  "؟ cvo"   المركبات المتطايرة ما هو مصدر

 

 

.NaturalWhat is the opposite of "synthetic"?       

   طبيعيما هو عكس " اصطناعي "؟     

 

 

simple     natural     Toxic      materials? of syntheticthe meaning  What is 

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار            طبيعية       بسيطة        سامةما معنى المواد االصطناعية؟        

 القطعةمعنى الكلمة الموجودة في القطعة ذكر المواد السامه والطبيعية فحطيت خيار بسيط إلنها ما ذكرت في 

 

What do you understand from the first paragraph? 

indoor pollution more dangerous than outdoor pollution  

 التلوث الداخلي أكثر خطورة من التلوث الخارجي     ماذا تفهم من الفقرة األولى؟ 

 

 

Accid rain? in the clouds asG 
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 أمطار حمضية  في السحب؟ غاز 

 

 

 Cancer    What are the diseases that caused by pollution? 

 السرطان ؟    ما هي األمراض التي يسببها التلوث 

 

What is the paragraph that talked about the indoor pollution?    Paragraph number  ?????  

رقم الفقرة ؟؟؟؟؟     ما هي الفقرة التي تحدثت عن التلوث الداخلي؟  

 

What is the pollution that not mentioned in the paragraph?     ?????????? 

؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قطعة  ما هو التلوث الذي لم يذكر في ال  

 

Which paragraph that talks about the indoor pollution?    Paragraph   ???????????? 

فقرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟             الداخلي؟أي فقرة تتحدث عن التلوث   

 

Which of the following is incorrect?           gases       allergy      bacteria     virus  

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار   بكتيريا     فيروس        الحساسية      غازات     صحيح؟أي من اآلتي غير 

 

What is the best title of the passage?    Pollution  

 ما هو أفضل عنوان للقطعة؟    التلوث 

 

What is the effect of carbon?     ??????????????????? 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟     الكربون؟ما هو تأثير   

 

 .indoorالتلوث الداخلي              (؟ outdoorالخارجي )( التلوث or( أو )indoorاالخطر التلوث الداخلي ) وما ه 

 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

33 

 

How do we reduce pollution?   We use wood and natural furniture. 

 . الطبيعينستخدم الخشب واالثاث     التلوث؟ كيف نقلل من 

 

Which paragraph spoke about air pollution?   

 2برقراف      الهواء؟أي برقراف تكلم عن تلوث 

 

In the fifth paragraph the author advised to stay away from ?      Synthetic materials  

 مواد اصطناعية في الفقرة الخامسة نصح الكاتب االبتعاد عن ؟    

 

   القطعة؟  عنه فيالملوث الذي لم يتكلم   وما ه  ( و indoorالبرقراف الذي يتكلم عن ) وما ه 

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة                     .……ill الجواب يبدأ بـ 

 

 

Indoor pollution is more dangerous than external1 ?   title for paragraphA    

 

 الخارجي. التلوث الداخلي أكثر خطورة من    ؟  paragraph (1) أعطي عنوان لـ

 

 
Because people want save energyWhy bad air stays inside?  

 ألن الناس يريدون توفير الطاقةلماذا يبقى الهواء السيئ بالداخل؟ 

 
 

 

 

 ( MSAاً / اللغة العربية واللهجات والقاموس المستخدم )خامس

 

Egyptian Arabic  dialect?What is the most understandable Arab  

  عربي مصريما هي أكثر لهجة عربية مفهومة؟    

 

match / similar/ What is the nearest meaning to "mutual intelligibility?     Different    

 / تطابق    تشابهوضوح مشترك "؟      مختلف   /     ما هو أقرب معنى "

   Similarity؟    mutual intelligibilityمعنى 
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Who speaks the most accurate language? Who are the best speakers of the language?  

The one who uses and learns it (standard modern Arabic) 

 من هم أفضل المتحدثين للغة؟  أكبر،تحدث بدقة ي من 

 الشخص الذي يستخدمها ويتعلمها )اللغة العربية الفصحى الحديثة(. 

 

The differences between languages about?What is the paragraph  

 االختالفات بين اللغات  عن؟القطعة تتكلم 

 

 Teach MSA in schoolrefers to ?       this The pronoun   

 في المدرسة MSAتعليم   ( يعود على ..؟thisالضمير ) 

 

Why the writer mentioned two cities in the last paragraph which is North German and west Slavic? 

Similarity in different dialect  

 وسلوفيكيا الغربية؟ لماذا الكاتب ذكر مدينتين في الفقرة االخيرة وهي المانيا الشمالية 

 العربية  اللغةلتشابه اختالف اللهجات مع 

 

??????onlyIn paragraph ?? the writer said?    

 ؟؟؟؟؟؟فقط في الفقرة ؟؟ قال الكاتب؟  

 

 

 اً / احصائية السفر وتكاليف السفر دسسا
 

 The European and some Asian.Who are the most people that travel a lot?    

 األوروبيون وبعض اآلسيويين.من هم أكثر الناس الذين يسافرون كثيًرا؟       

 

Who insist on travelling?  The Americans 

 من يصر على السفر؟    األمريكان 

 

The most spending on travel?   The Americans   

 أكثر إنفاق على السفر؟    األمريكان 

 

How much was spent in the year 2005?   3.4 trillion 

 كم تم صرفه في العام 2005؟   3.4 تريليون      
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The most people who travel and the most wasteful? 

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة            هدراً؟أكثر الشعوب اللي تسافر واألكثر 

 

   

Who is in the third level in traveling?     Spain  

 من هو المستوى الثالث في السفر؟      إسبانيا 

 

The majority of Germans travel to?    Europe  

 أوروبا       ل؟ غالبية االلمان يسافرون 

 

 Mexico?     ….…… Americans travel to 

   المكسيك   يسافر األمريكيون إلى ...........؟ 

 

 

 

 

 

 Gardener's announcementمزارع اً / بطاقة اعالن  سابع

 به. ( بطلب وظيفة بحديقة ومكتوب وقت االتصال gardenerاعالن المزارع )

Weekdays only 7 P.M. 

 طالبين شخص يعتني بأشجار مجمع سكني 

 Residential worker    سؤال عن اعالن الوظيفة      

 

 

  

 

     residence in     farm in    work?prefer to  gardenerwhere does  

         سكن  في         مزرعةالفي أين يفضل جاك العمل؟        

 

weekday eveningsweekend evenings         At 10:00 in the morning ?JackWhen can employers call  

 

  أيام األسبوع مساءنهاية األسبوع مساء           متى يمكن ألصحاب العمل االتصال بجاك؟     في العاشرة صباحا
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How much money does the gardener take?   ????????????? 

   ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟كم من المال يأخذ البستاني

 

 

) حادث سالم ( اً /قطعة شخص أصيب بحادثثامن  

 تحريك يديه .  ع ال يستطي( وأصبح  Accidentشخص أصيب بحادث مروري ) 

 

While Ali Al-Salem was driving to the university, he had a terrible accident. He was 

rushed to the hospital where he was treated. However, as a result of the accident, 

he was unable to move his hands. He underwent physiotherapy sessions and  

أثناء قيادة علي السالم إلى الجامعة ، تعرض لحادث مروع. تم نقله إلى المستشفى حيث تم عالجه. ومع ذلك ، ونتيجة للحادث ، لم  

 يتمكن من تحريك يديه. خضع لجلسات عالج طبيعي ولحسن الحظ 

 

9   )    -10       -    18   -his hands after…….. months. (   8      eat byAli was able to  

 

 (9 -   10    - 18    -   8........... أشهر. ) ليأكل بنفسهكان علي قادرا على تحريك يديه 

 

 شهور حرك اليمنى  10شهور و بعدها ب  8الن في القطعة في االختبار مكتوب انه حرك يده اليسرى بعد 

 

Why did Ali have this problem in his hands? Because of……… 

a traffic accidentphysiotherapy sessions                           

the hospital treatment                              the university 

 لماذا وجد علي هذه المشكلة في يديه؟ بسبب……… 

 حادث مروري                                جلسات العالج الطبيعي 

 عالج المستشفى                                           الجامعة 

   (Traffic accidentحادث مروري )                             اإلصابة؟ما هو سبب 

 

    first time for the technique      (؟ Pioneer operationالمعنى المناسب لكلمة )
 

 

The operation improve situation in similar injuries.Which of the following is correct?  

 . تعمل العملية على تحسين الوضع في إصابات مماثلةأي مما يلي هو الصحيح؟  
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 Travel agency    وكالة سفر اً / تاسع

 

 اإلعالن يقول إن الشركة تمنح عمالئها تجارب مختلفة بناء على تفضيالتهم  .معناأي مشكلة وتقدر تسافر  ما فيهرحلة وأن الطقس 

 

Sea      Train         Air      for? Travel agency 

             بحري        قطار            جوي   وكالة سفر؟ 

servicesPersonalized   kind?What  

 شخصية  خدمات    االسلوب؟نوع  ما هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد كالي
 

 (Cupping) الحجامة
 

    الحمام              
 

 النمل            
 

 مشاهدة التلفاز
 

 ( Bone Soupمرق العظام )
 

 مدير لموظف لتحضير االجتماعرسالة ايميل من 
 

 عرض وظيفي لشركة سياحية 
 

 ديف وصاحبه  نقطعة سطرين ما بي  
 

 Questionnairesاستبيان  قطعة          
 

 رسم بياني عن نسبة الصحة في المدن        

                                                                    

الرابع  عناوين النموذج  
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 جزء استيعاب المقروء

 النموذج الرابع  

 أوالً / محمد كالي 

 

Mohammed Ali Clay, an American boxer born on behalf of Cassius Marcellus Clay Jr, was born on 17 

January 1942 to a family After converting to Islam in 1964 and changing his name to Mohammed Ali without 

his last name - Clay - Clay won the World Heavyweight Championship three times over twenty years. 

He converted to Islam in 1964 and changed his name to Mohammed Ali without his last name - Clay - Clay 

won the World Heavyweight Championship three times over twenty years in 1964, 1974 and 1978. He died 

on June 3, 2016 at the age of 74 after a long struggle with Parkinson's disease. 

 

Where did he get the gold medal from?   Roma. 

 من أين حصل على الميدالية الذهبية؟     روما 

 

When did he change his name?  

The year after beating Sony Litson 

اسمه؟ متى غير   

 في العام بعد تغلبه على سوني ليستون  

 

When he won gold medal he was?   amateur boxer 

 عندما فاز بالميدالية الذهبية كان؟  مالكم هاوي 

 

How old was he when he converted to Islam? 

نطرح سنة اسالمه من سنة والدته                                       عندما أسلم؟ كم كان عمره  

1964تحول لإلسالم وغير اسمه سنة   1942كالي ولد عام ،   

  22 = 22نستنتج انه اسلم وعمره  1964 - 1942  
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 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار 

 

What is the meaning of the word "   ؟؟؟؟؟؟ "      ?     change 

    أتوقع تغييرما معنى كلمة "  ؟؟؟؟؟؟؟؟  "؟   

     

 

How many competitions did he take part until he got the medal?  3 tournaments 

 كم عدد المسابقات التي شارك فيها حتى حصل على الميدالية؟   3 بطوالت 

 

 

What does “assumed" mean?         took          posited 

    يفترض          "؟      أخذ يفترض    ماذا يعني "

  

 

Who supported his rejection of the Vietnam War?    Supreme court 

 من دعم رفضه لحرب فيتنام؟   المحكمة العليا

 

 

How old was he when he won the championships?  22 years old 

 سنة  22كم كان عمره حين حصوله على اللقب والبطوالت؟    

 

When did he win the third golden medal?  1978    تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار 

 متى فاز بالميدالية الذهبية الثالثة؟    1978

 

He became famous after the third prize after beating?    Leon  

 اشتهر بعد الجائزة الثالثة بعد فوزه على؟  ليون 

 

How old was he when he won the medal ؟   Thirty-six years old. 

 كم كان عمره عندما فاز بالميدالية؟   ستة وثالثون عاما 

 

when did he die?   He died on    June 3 , 2016 

 متى مات؟    توفي في 3 يونيو  2016
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 (Cupping) ثانياً / الحجامة

 

 
body.the  energize     ?cuppingWhat are the benefits of  

 تنشيط الجسم    ما هي فوائد الحجامة؟ 

 

 a year moreonce    cupping?When is it recommended to do  

     وأكثر مرة كل سنة      متى ينصح بالحجامة؟

 

 
     Toxin of headache?What are the reasons  

 سموم     ؟و سبب ألم الرأسما ه

 
yinjur Wound's   ?cuppingw to make Ho 

 سطحية بسيطة عن طريق جروح     عملها؟ كيف يتم  

 

Does it recommend making cupping?   Yes, it is recommended by prophet Muhammad. 

 هل توصي بعمل الحجامة؟         نعم، أوصى به النبي محمد  صلى هللا عليه وسلم 

 

Cupping treats these except? Cut of body. 

 الحجامة تعالج هؤالء إال؟ قطع الجسم 

 

Which of these things is needed by cupping according to what was mentioned in the paragraph? 

Clean instrument  

   أداة نظيفة   القطعة؟في  رأي من هذه االشياء الزم تتوفر بالحجامة على ضوء ما ذك
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 ثالثاً / الحمام
Birds may put their eggs in nests built from small chopsticks. Sometimes birds, 

especially pigeons, may build their nests on rooftops or windows, causing 

many problems and damage to the population. They complain of their 

annoying sounds and the spread of many small insects because of them. To its 

foul smell that spread in the place where it is located. 

قد تبني الطيور ،   األحيان،قد تضع الطيور بيضها في أعشاش مصنوعة من عيدان تناول الطعام الصغيرة. في بعض 

في العديد من المشاكل واألضرار بالسكان ،  وخاصة الحمام ، أعشاشها على أسطح المنازل أو النوافذ ، مما يتسبب 

ويشكون من أصواتهم المزعجة وانتشار العديد من الحشرات الصغيرة بسببها. إلى رائحتها الكريهة التي انتشرت في  

 . المكان الذي توجد فيه

Mixed feelings    ?aboutWhat does paragraph (1) talk  

 مشاعره المختلطة تجاه الحمام يحبها أو يكرهها     مشاعر مختلطة؟      paragraph (1)عن ماذا يتكلم  

 

 

Active at nightWhat does "nocturnal " mean?    

 نشاط ليلي ( ؟     Nocturnalمعنى كلمة )  

 

 

Why did the writer say that pigeon similar to mice rats? 

They feed on the fallen food.    

 بالجرذان؟ لماذا شبه الحمام 

 من بقايا الطعام(   هما تجد  )تأكلألن كالهما يتغذيان على بقايا االكل 

 

Why did the writer not breath?    

pigeon waste smell 

 لماذا ال يتنفس ؟    الن ريحتها كريهة 

 

Where did the pigeon build nests?   Build nests in any place. 
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 أين يبني الحمام أعشاشه؟  في كل مكان  

 

Urban pigeons are dirty?  ?????????? air pollution 

 الحمام الحضري قذرة؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تلوث الهواء

 

Not a use of pigeons is? They are pets. 

   ليس استخدام الحمام؟  هم حيوانات أليفة

 

What is the paragraph about ?   Pigeon can live in all circumstances or conditions.   

 عن ماذا تتكلم القطعة؟    الحمام قادر على ان يعيش في كل الظروف واألحوال  

 

 

 رابعاً / النمل 
 ووصفها بانها مركب   ونمجموعة من العي نوداخل كل عي   نللنملة عيني

 

 
 queen.No, only the Do all the ants lay eggs?   

 ال ، فقط الملكة هل كل النمل يبيض؟ 

 

ll Insects ANo skeleton in?  

 كل الحشرات ال يوجد هيكل عظمي في؟ 

 

 protect.  workersll A  ?In paragraph ????       

 كل النمل العاملين يحمون  ؟ في القطعة  ؟؟؟؟؟    
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By smell   other?How do ants know each  

 الرائحة كيف يعرف النمل بعضهم البعض؟   ب

 

 ants   ) refers to ? eyThe pronoun ( th 

 النمل الى؟ الضمير )هم( يشير

 

 

Colonies   ?innts live A 

 لمستعمرات ا ؟ فيهل يعيش النمل 

 

 

 

eat.They cut food and Which is true?  

 يقطعون الطعام ويأكلون   أيهما صحيح؟ 

 

 

.LiquidWhat food can eat?   

 سائلأي طعام يمكن أن يأكل؟ 

 

 

The meaning of the word "Colony "?       habitation    settlement 

 ما معنى كلمة "مستعمرة"؟        سكن      مستوطنات  

 

 

Description that she has two eyes, and inside each bag is a group of eyes. 

Complex    mean?). What does this word  CompoundHe described it as (  

 مركب     الكلمة؟( ماذا تعني هذه Compound) من االعين وصفها أنها  ة وصف أن لديها عينين وداخل كل كيس مجموع

 

Live for a period of 20 to 30 days     long?Do ants live  

 يوًما  30إلى   20تعيش لمدة  هل يعيش النمل طويال؟     

 

The ant has two eyes, and, in every eye,   What are the holes in the ant's eyes?

  eyes.there are some  
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 لكل نملة مجموعة من العيون وفي كل عين مجموعة من العيون ماذا تسمى فتحات عين النملة؟   

 

fascinating creatureshe T  passage?What is the best title of the  

 رائع ال المخلوق  النمل    المناسب؟ العنوان  وما ه 

 

 

 

 

 

 

 خامساً / مشاهدة التلفاز

 
Is your television killing you? Did you know that every hour you spend 

watching it can take 22 minutes off of your life? This means that viewing for an 

average of six hours a day can cut short your life by five years! 

 

2. The above information is based on a study done by a group of 

researchers at the University of Queensland, Australia. The inactivity 

associated with TV viewing is dangerous and gives greater opportunities for 

unhealthy overeating. The researchers also showed that a sedentary lifestyle is 

as bad for health as smoking cigarettes. The scientists calculated that half an 

hour of watching TV is equivalent to smoking one cigarette, with both cutting 

11 minutes off a lifespan. Australians watch TV for an average of six hours per 

day and health effects are likely to be similar in other industrialized countries; 

the average amount of time spent watching TV daily is four hours in the UK, 

and five hours in the United States. 

 

3. An earlier study associated television viewing with the risk of developing 

type-2 diabetes and heart disease, as well as with the risk of early death. That 

research showed that these risks rose by 20% for people who spend just two 

hours a day in front of the TV. 

 

4. The good news is that exercising for just 15 minutes a day can increase your 
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lifespan by up to three years. It can also reduce the risk of premature death by 

14%. Each extra 15 minutes of exercise added to that can decrease this risk by 

another 4%. 
 دقيقة من حياتك؟ وهذا يعني أن المشاهدة   22مشاهدته يمكن أن يستغرق   ك؟ هل تعلم أن كل ساعة تقضيها هل تلفزيونك يقتل

 ست ساعات في اليوم يمكن أن يقصر حياتك بخمس سنوات! متوسط 

 

باحثون في جامعة كوينزالند ، أستراليا. يعد الخمول المرتبط    . تستند المعلومات المذكورة أعاله إلى دراسة أجرتها مجموعة من2

الحياة   نمط  أن  الباحثون  الصحي. كما أظهر  الطعام غير  تناول  أكبر لإلفراط في  أمًرا خطيًرا ويعطي فرًصا  التلفزيون  بمشاهدة 

مع    واحدة،ادل تدخين سيجارة  المستقرة سيء للصحة مثل تدخين السجائر. حسب العلماء أن نصف ساعة من مشاهدة التلفزيون تع

دقيقة من العمر. يشاهد األستراليون التلفزيون لمدة ست ساعات في اليوم ومن المرجح أن تكون اآلثار الصحية    11قطع كل منهما  

المتحدة  الوقت الذي تقضيه في مشاهدة التلفزيون يوميًا هو أربع ساعات في المملكة  متوسط    األخرى؛ متشابهة في البلدان الصناعية  

 وخمس ساعات في الواليات المتحدة. 

 

وكذلك مع خطر الموت    القلب،وأمراض    2. ارتبطت دراسة سابقة بمشاهدة التلفزيون مع خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع  3

 ساعات في اليوم أمام التلفاز.  ٪ لمن ينفق اثنان فقط 20أظهر البحث أن هذه المخاطر ارتفعت بنسبة   المبكر. ذلك

 

دقيقة فقط في اليوم يمكن أن تزيد من عمرك لمدة تصل إلى ثالث سنوات. كما    15. الخبر السار هو أن ممارسة الرياضة لمدة  4

 ٪ أخرى. 4دقيقة إضافية من التمارين يمكن أن تقلل من هذا الخطر بنسبة   15٪. كل  14 المبكرة يمكن أن تقلل من خطر الوفاة 

 

 

 

fun) (havespend more enjoyable time for entertainment To   TV?Why do people watch  

 لقضاء وقت ممتع أكثر للترفيه    لماذا يشاهد الناس التلفزيون؟

 

Staying long hours without moving     life?How is watching TV shorten your  

 التحرك البقاء لساعات طويلة دون كيف مشاهدة التلفاز يقصر حياتك؟ 

 االنسان.من عمر  ٪20تنقص وساعتين يومياً ممكن   العمر،مشاهدة التلفاز لفترات طويلة تقصر 

 

 

How does the exercising make your life longer?  

Giving you 3 years to your life, reduce the rate of death 14%, reduce of the other dangers 4%.   

 كيف تجعل التمارين حياتك أطول؟ 

   ٪.4تقليل األخطار األخرى   ٪،14خفض معدل الوفاة  حياتك،سنوات في  3منحك 

 ٪ 4ويقلل من المخاطر االخرى بنسبة    ٪14من خطر الوفاة بنسبة  العمر( يقلل يطيل) حياتك سنوات إلى إجمالي وقت  3إضافة 

 

 According to paragraph (4), exercise can be exercised for 15 minutes a day: 

 

 Add three years to the total time of your life 

Extend your life for 22 minutes  
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Reduce the risk of death by 4%. 

reduce heart disease by 4% 

 ........... دقيقة يوميًا15يمكن ممارسة التمارين الرياضية لدة 4)،  (وفًقا للفقرة  :. س

 

  تضف ثلث سنوات إلى إجمالي وقت حياتك1-

 دقيقة 22تطيل حياتك لدة 2-

 ٪   4تقلل من خطر الوفاة بنسبة3-

  ٪ 4تقلل من مرض القلب بنسبة 4-

late    final      developing       early ure )   mean ?  premat does (What  

 متأخرا      نهائي      متطور        مبكراماذا يعني )سابق ألوانه(؟    

 

According to paragraph (2), people who watch a lot of television 

 

They cut off 11 minutes of their lives 

get the exciting of exercises  

Eat plenty of food  

Breathe cigarette smoke.  

    .............. المحتمل ان الشخاص الذين يشاهدون الكثير من التليفزيون من 2   وفًقا للفقرة

 

 دقيقة من حياتهم 11يقطعون 1

 يحصلون على الثير من التمارين 2-

 يتناولون الكثير من الطعام 3-

 يتنفسون دخان السجائر 4-

 

According to the text, what activity can increase the health risks of diabetes and heart disease by 

20% 

 

Watch TV for two hours a day.  

 A lifestyle that is generally inactive  

Over-eating unhealthy food. 

Smoking  

 %  20، ما هو النشاط الذي يمكن أن يزيد من الخاطر الصحية لرض السكري وأمراض القلب بنسبة  2للنص وفقا 

 دة ساعتي في اليوم ممشاهدة التلفزيون ل1

 نمط الحياة غير نشط عموما2-

 الفراط في تناول الطعام غير الصحية 3-

 التدخين 4-

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة      التلفاز؟كم يجلسون الناس على 

 سؤال ناقص يحتاج إلجابة أكيدة   التلفاز؟كم المعدل اليومي للجلوس على 
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 ( Bone Soupسادساً / مرق العظام )

mineralsThe pronoun ( that ) refers to ?   

 المعادن         ( يعود على ؟Thatالضمير )

 

What happened to the people who don’t drink bone soup?   Missing االجابة فيها     

 ماذا يحدث للناس الذين ال يشربون شوربة العظام  ) ممكن قصده وش يصيبهم (  ؟  نقص  

      

 missingMeaning of the word ( lacking ) ?   

 يفقد   ؟  lacking الى  كلمة يفتقرمعنى 

 

 

 سابعاً / رسالة ايميل من مدير لموظف لتحضير االجتماع 

 
 رسالة ايميل من شخص لمحمد يبلغه عن التحضيرات لالجتماع القادم 

 الماضي. وأنه الزم يجي مبكر ويجيب معه الورق اللي نساه على المكتب في اليوم 

An email from someone informing him about the preparations for the next meeting 

And that it is necessary to come early and answer with him the paper he forgot on the desk the last day 

 
    meeting?When was the previous  

The day before message 

On the same day 

before sending 

only days before 

 

 اليوم السابق للرسالة     ( before messageThe dayوالجواب يكون : )

 في نفس اليوم 

 قبل اإلرسال 

 قبل أيام فقط 

 في االمس 

The day before the messageWhen was the last meeting?   

 للرسالة في اليوم السابق متى كان االجتماع األخير؟      
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than him rBecause he came lateWhy was the manger angry at the clerk?    

 هألنه جاء متأخراً بعد   ؟ موظفلماذا كان المدير غاضبًا على ال

 

 

Why was he upset with him ?   

Because the secretary last time arrived late 

He apologized.  

He did not bring the papers or files.  

 لماذا كان مستاء منه؟ 

 ألن السكرتير آخر مرة وصل في وقت متأخر 

 اعتذر 

 لم يحضر األوراق أو الملفات 

 

 

 ثامناً/ عرض وظيفي لشركة سياحية

 

 عرض وظيفي لكذا وظيفة ومكتوب فيه مكان المدن فوق ومكان متطلبات كل وظيفة.

 
Bachelor degree and fluent in English   ?sskills required for the jobWhat are the  

 حاصل على البكالوريوس ومتقن لإلنجليزية ؟     لكل الوظائف ما هي المهارات المطلوبة 

 

 

  Salary   What is not mentioned in the job offer? 

 راتب ال       ما هو الشيء الذي لم يذكر في العرض الوظيفي؟

 

Who are you asking for these jobs, which company?  

Travel and tourism company 

 . سياحة شركة طيران و   أي شركة؟ الوظائف اللي طالبين هذي 
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 (Forcefulقطعة صغيرة وذكر فيها سؤال عن )

 
What does the word   ( forceful  ) mean ?         powerful           smart         mindful    

 ماذا تعني كلمة )فعال او قوي(؟         قوية            ذكية            يقظة  

 

 
    Explain ) mean?   expressthe word   (  doesat Wh 

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار  

 

 

ً تاسع  ديف وصاحبه   نما بي/ قطعة سطرين  ا

 .Sorryآسف انا مشغول  ديف:طلب من ديف يساعده بشغله وكان رد  

 fast            Working   ?   Dave's response is What 

 سريع          يعمل          ما هو رد ديف؟ 

 

 Questionnaires / قطعة استبيان  عاشراً 

 عليه:استبيان من مكتب القبول والتسجيل بيتوزع من قبل األستاذة على الطالب ويجاوبوا 

 
Who should respond to the questionnaires?                                                                             

The students and professors                        The students   

       الطالب واألساتذة      لطالب من يجب أن يجيب على االستبيانات؟     ا

 

 

 

 الصحة في المدن الحادي عشر / رسم بياني عن نسبة 

 

When was the highest percentage of high health in cities?  

 متى كان اعلى نسبة ارتفاع الصحة في المدن؟ 

 وتأكدوا منها باالختبار   1987يكون  ممكنوسهل وواضح   الجواب
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 (  Knitting) الحياكة
 

 Palm or date أو التمر النخلة         
 

 ابن سينا       
  

 االم الكورية                         
 

 البتراء                             
 

 بعض مناطق المملكة مناخ        
 

 فهرس الوحدات          
 

 واحد يتكلم عن عمه الدكتور
 

 Adam is not as tall as Erich ”"سطر   
 

 ي برد ورق الورق  صناعة              
 

 Berlin wall جدار برلين

 woodالخشب 

                                                                     

الخامس عناوين النموذج  
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 جزء استيعاب المقروء

 النموذج الخامس 

 (Knitting) الحياكةأوالً / 

  

اليدوية( والفرق بينه وبين   )الحياكة( Crochet) تكلمت عن الحياكة بشكل عام وعن الكروشيه

 ( . Knitting machineالحياكة بالمكينة )

 على المفردات الخاصة بالخياطة  لالطالعتحتاج  القطعةهذه 

 في ويكيبيديا .   Crochetوالحياكة من خالل قطعة  

What is the best title of passage?   

knitting.The difference between Crochet and             made fabric -The history of hand  

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار       والحياكةالفرق بين الكروشيه    تاريخ النسيج اليدوي   للقطعة؟هو أفضل عنوان  ما

 

 

What is the main idea of the last paragraph?  

Hand made is more expensive than machines because of the effort 

Everybody has a part of the handmade knitting 

 ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة األخيرة؟ 

 يدوي أغلى من اآلالت بسبب الجهد المبذولصنع ال

 الحياكة اليدوية  كل شخص لديه جزء من 

 

 

What is the meaning of the word (function)?  Process 

 

 

   

History of crochetWhat is not mentioned about the knitting?    
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 تاريخ الكروشيه      لم يذكر عن الحياكة؟الذي ما 

 

method.They both use a different    difference between crochet and knitting?The  

 كالهما يستخدم طريقة مختلفة   الفرق بين الكروشيه والحياكة؟  

 

socks.Knitting is the one used for making      What is not mentioned about the knitting?  

 الحياكة هي التي تستخدم لصنع الجوارب    كمقارنة بين الكروشيه والحياكة؟الشيء الذي لم يُذكر 

 

Why do people appreciate to whom can sew? 

put in making these they Because they feel how much effort  

 هامقدار الجهد المبذول في صنع ب ألنهم يشعرون        لماذا يقدر الناس لمن يستطيع الخياطة؟

 

Why do people prefer handicrafts or handmade? 

Because they see the efforts being made in front of them  

 ألنهم يرون الجهود التي تبذل أمامهم     لماذا يفضل الناس الحرف اليدوية او الصناعة اليدوية؟ 

 

only someNo, they aren’t,    sewing?Are all people good at  

 ال ، إنهم ليسوا كذلك ، بعضهم فقط      هل كل الناس جيدون في الخياطة؟

 

  The history of hand- made fabric     العنوان المناسب ؟  وما ه
 

 rocessP     ( ؟ Functionمرادف )

 

The difference between crochet and knitting : 

they use a different methodSewing is better / knitting is better /  
 

 والحياكة ؟  الكروشيهالفرق بين 

  كالهما يستخدمان طريقة مختلفة /  أن الحياكة أكثر جودة/   أن الخياطة أفضل

Knitting =الحياكة  

Crochet  =الكروشيه  

Needle=ابرة  

Textile=نسيج  

Fabric=قماش 

Garments =مالبس  

Yarn=الغزل 

Stitches=الغرز 
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 دق . هي األ اإلجابة الخيارات كلها صحيحه وهذه 

 

Sewing machine produced more     Comparison of the manual and sewing machine?   
 

 آلة الخياطة إنتاجها أكثر    مقارنة بين اآللة اليدوية وآلة الخياطة ؟
 

 

 The processes of product quickly     / ....؟ Loopholesمقارنة بين 

 

 
 معلومات إضافية لقطعة الحياكة من الممكن االستفادة منها : 

  والكروشيه:   الحياكةلفرق بين ا

The salient difference between crochet and knitting, beyond the implements used for their 

production, is that each stitch in crochet is completed before proceeding with the next one, while 

knitting keeps a large number of stitches open at a time. 

هو أن كل غرزة في الكروشيه تكتمل قبل المضي   إنتاجها، بخالف األدوات المستخدمة في  والحياكة، الفرق البارز بين الكروشيه  

 بينما يحافظ الحياكة على عدد كبير من الغرز مفتوحة في كل مرة.  التالية،  في المرحلة

 

 : والحياكة  crochet الفرق البارز بين

في حين ان الحياكة يحتفظ عدد كبير من غرز مفتوحة   جديدة،يتم االنتهاء قبل الشروع في واحده  crochet هو ان كل غرزه في

 ة. في كل مر

Most crochet uses one hook and works upon one stitch at a time. Crochet may be worked in 

circular rounds without any specialized tools, as shown here.  

Knitting uses two or more straight needles that carry multiple stitches. 

Unlike crochet, knitting requires specialized needles to create circular rounds. 

 

قد يكون عملت في جوالت دائريه دون اي أدوات   Crochet .يستخدم و ويعمل علي غرزه واحده في كل مره crochet معظم

 متخصصة ، 

 .أكثر من االبر المستقيمة التي تحمل غرز متعددة الحياكة يستخدم اثنين أو

 . دائريه  جوالت   لخلق المتخصصة االبر  تتطلب   الحياكة ، crochet عكس  على

Crochet 

uses one hook. 

each stitch in crochet is completed before proceeding with the next one Crochet. 
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knitting 

uses two hooks.          keeps a large number of stitches open at time. 

 

 or date Palmأو التمر ثانياً / النخلة
Read the following passage carefully and then answer the questions that follow 

Dates, one of the oldest cultivated crops, grow on a date palm tree. Dates grow in large bunches atop the 

palm trees, which thrive in hot climates. The fruits range in size from 1 to 3 inches and range in color from pale 

yellow to a dark red-brown. Dates harvested at the yellow stage require further ripening before they can be 

properly preserved. Fully ripe, dark-colored dates are ready for preservation as soon as they are harvested. 

 

To describe the advantages of dates in a few words, it is good to quote them as an essential part of one’s diet, 

so that it can be considered as a balanced diet. Dates are composed of various fats, sugar, vitamins, and 

minerals, which our body requires. Arabs, for example, eat dates along with milk—making it more beneficial. 

However, a few of its advantages are described below. 

Although dates are rich in providing strength to everybody, but during the last months of pregnancy the 

advantages are doubled—dates strengthen muscles of the uterus. Dates also strengthen a weak heart. 

 

Dates are rich in fibers and one can easily digest them. Researchers showed that dates can also be helpful in 

curing certain abdominal diseases including abdominal cancer. Normally, it is observed that one may feel 

hungry if sugar levels are reduced in the body irrespective of the condition of the stomach. dates can well 

serve the purpose, because these provide energy. some other advantages of eating dates include treating 

constipation, prevention against night blindness and improving health of eyes. 

 

  تتراوح . الحارة المناخات في  تزدهر التي  النخيل أشجار فوق  كبيرة عناقيد في  تنمو التمور.  التمر نخيل شجرة على  ينمو ، المزروعة المحاصيل أقدم  أحد  ، التمر

  من  المزيد تتطلب  الصفراء المرحلة  في  حصادها تم التي التواريخ. داكن أحمر  بني إلى  أصفر شاحب  من اللون في  وتتراوح  بوصات 3 إلى  1 من الحجم  في الثمار

 . حصاده   بمجرد للحفظ  جاهز  الداكن والظالم   ، بالكامل الناضج  التمر. صحيح بشكل  محفوظة  ذلك من تتمكن أن قبل  النضج

 

  دهون  من تتكون التمور. متوازنًا غذائيًا نظاًما اعتباره يمكن بحيث  ، الغذائي نظامك  من أساسي كجزء اقتبسها أن  الجيد من  ، كلمات بضع في  التمور  مزايا لوصف

  وصف  يتم ، ذلك ومع . فائدة أكثر  يجعله مما ، الحليب  مع  التمر يأكلون ، المثال  سبيل على  ،  العرب. جسمنا يتطلبها التي ، المعادن و  فيتامينات ، سكر  ، متنوعة

.  الرحم  عضالت  تقوي التمور  -  المزايا تتضاعف الحمل  من األخيرة األشهر خالل ولكن ، للجميع القوة  توفير  في  غنية التمور  أن من  الرغم على  .أدناه مزاياها بعض

 القلب  ضعف أيًضا  تقوي التواريخ

 

  عادة . البطن  سرطان ذلك  في  بما البطن  أمراض  بعض عالج  أيًضا مفيدة  تكون أن يمكن التمور أن  الباحثون أظهر . بسهولة  هضمها  للمرء ويمكن  باأللياف غنية التمور

.  الطاقة توفر هذه ألن  ، الغرض  تخدم  جيد بشكل  التمر يمكن. المعدة حالة   عن النظر  بغض الجسم في السكر  مستويات  انخفضت إذا  جائع المرء  يشعر  قد  أنه لوحظ ،

 . العيون  صحة  وتحسين الليلي العمى من والوقاية  اإلمساك  العالج تشمل التمر لتناول األخرى المزايا بعض

 

The passage is mainly talking about: 

a. The advantages of dates 

b. How and where dates grow 

c. Why Arabs eat dates with milk 

d. How dates improve eyes health 

 : عن رئيسي بشكل  المقطع  يتحدث

 العين صحة   التواريخ تحسن كيف . الحليب             د مع التمر  العرب يأكل لماذا. التمر                ج تنمو وأين كيف . ب                التمر  مزايا. أ

 

One of the following is not an advantage for dates: 

a. Dates strengthen heart and uterus muscles 
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tionDates increase constipab.  

c. Dates prevent night blindness 

d. Dates improve eyes health 

 : مرللت  ميزة ليس  التالية  الخيارات أحد

 العيون  صحة  يحسن التمر. د           الليلي العمى تمنع التواريخ. ج          اإلمساك  من يزيد التمر. ب         والرحم القلب  عضالت  يقوي التمر. أ

The underlined word “thrive’ in Paragraph 1 probably means: 

a. grow 

b. die 

c. harvest 

d. ripen 

 : 1 الفقرة  في"  تزدهر" خط   تحتها التي الكلمة تعني ربما

 تنضج . حصاد                            د .  موت                     ج . ب                         تنمو. أ

 

Yellow dates and dark-colored dates--------------- 

a. are preserved directly after harvested 

b. are preserved differently after harvested 

c. are bad for muscles 

d. are difficult to digest 

 ---------------  الغامق  اللون ذات والتمور  الصفراء  التمور

 هضمها يصعب . د               للعضالت  سيئة  هي. ج            الحصاد  بعد  مختلف  بشكل  حفظها   يتم. ب         حصادها   بعد مباشرة  حفظها يتم. أ

 

 

 cultivated   ?agricultureThe meaning of the word  

 مزروع     الزراعة؟  كلمة معنى

 

  Versatility of Dates   للقطعة؟ العنوان المناسب 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام   Useful  ؟ Versatilityمعنى  ما هو

 

 

 

 

 

 

 

 uses of the palm parts    النخلة؟استخدامات أجزاء 

 . Makeup   ل مستحضرات التجمي  weaving                  الغزل والحياكةReconstruction           التعمير. 

 

The inscription   Not from the uses of palm?  

 النقش     النخيل؟ليس من استخدامات 

 

What is the part of the palm tree that not mentioned? 

 القطعة؟ الجزء من النخلة الذي لم يذكر في  ما هو 

Date=التمر  

Thrive=grow=النمو  

Ripe=النضج 

Crops=محاصيل  

Agriculture =زراعة  

Pregnancy=حامل 
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 حتاج إلجابة أكيدة ة تناقصأسئلة  

The inscriptionNot from the uses of palm?     

 النقش    ليس من استخدامات النخيل؟ 

 

What is not true about the dates? They are eaten in different ways 

 حتاج إلجابة أكيدةة تناقصأسئلة        ؟ يؤكلون بطرق مختلفةالتمرما هو غير صحيح في 

 

 ثالثاً / ابن سينا 

 
Avicenna, commonly known as Ibn Sina or by his Latinized name Avicenna, was a Persian scientist. After he studied 

hard for years, he became a physician. His famous medical book is called "The Canon of Medicine". It was in 5 

volumes. He also had books in different fields, where they were translated into many languages. 

م ابن سينا أو باسمه الالتيني ابن سينا ، كان عالًما فارسيًا. بعد أن درس بجد لسنوات ، أصبح طبيبًا. كتابه  ابن سينا ، المعروف باس

 . مجلدات. لديه أيضا كتب في مجاالت مختلفة ، حيث تُرجمت إلى العديد من اللغات  5الطبي الشهير يسمى "قانون الطب". كان في  

 

 

After a study for many years, what did he become? 
a. A writer 

b. a physician 

c. a student 

d. a volume 

 أصبح؟  ماذا ،  عديدة  لسنوات  الدراسة بعد 

 حجم .  د                                طالب . ج                       طبيب . ب                     كاتب . أ

 

The underlined word " physician" probably means…….. 
a. A writer 

b. a scientist 

c. a student 

d. a doctor 

 ..........   خط  تحتها  التي" طبيب " الكلمة  تعني  أن المحتمل من

 طبيب . د                                    طالب . ج                                  عالم.  ب                            كاتب . أ

 

Why did they call him Avicenna?   Because his name differs according to languages  

 لفة ألن اسمه يختلف في اللغات المخت   ؟  Avicennaما هو سبب تسميته 
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patients.with his  work man-He was a hard ow was he working?  H 

 عند مرضاه   ويكون  بجد  يعمل  كان     يعمل؟  كان  كيف

What does the word "physicians" mean?    Doctor 

 ماذا تعني كلمة " معالج "؟    طبيب 

 

What does the word "proficient " means?    Skilled 

ماهر ؟"بارع "  كلمة تعني ماذا  

 

How many folders of the law book?        5 folders  

 ما هو عدد مجلدات كتاب القانون ؟   5 مجلدات  

What happened after he studied medicine?  He became a doctor.  

 ماذا حدث  بعد  أن درس الطب؟    أصبح طبيبا 

 

What happened to Ibn Sina’s books?    

It has been translated into many languages. 

It has been translated into a few languages 

سينا؟  ابن لكتب  حدث  ماذا  

   تمت  ترجمتها إلى العديد  من اللغات 

لغات قليلة  لقد تمت ترجمته إلى  

 

What happened to him after studied?     Skilled           

      ذو مهارة   ...  Skilledفي الخيارات ايش صار بعد ما درس ...؟  

 

 hard workingor  Busy    What does he do? 

 . مشغول    بيومه؟ماذا يعمل 

57 years   died?How old did he live or how old was he when he  

   سنة 57  وفاته؟  حين عمره كان كم أو سنه عاش كم
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 رابعاً / االم الكورية 

What is the best title of the passage?  

Language and identity                                Language and its effect on the identity of immigrants 

 ما هو أفضل عنوان للمقطع؟              اللغة والهوية           اللغة وأثرها على هوية المهاجرين  

 

What is not true according to the first paragraph? 

 Second generation immigrants are eager to learn parent native language.  

 ما هو الخطأ في الفقرة األولى؟       يتوق الجيل الثاني من المهاجرين إلى تعلم اللغة األم للوالدين 

 

What is not a reason of 14 years old in problems with mother?  She does not love mother. 

 أي التالي ليس سبب  للبنت  14 سنة في مشاكلها مع األم؟  إنها ال تحب األم 

 

Which of the following is NOT in the passage?  

American friends will not see them as Korean American.  

 أي مما يلي ليس في المقطع؟    لن ينظر إليهم األصدقاء األمريكيون على أنهم أمريكيون كوريون 

 

What does the word Americanized immigrants mean?    People who imitate Americans 

The people who speak and act like American  

 الذين يقلدون االمريكان آخر خيار أو أن البنت تتصرف مثل االمريكان      األمريكيين  يقلدون  الذين الناس  مهاجرين؟ أميركيين كلمة تعني ماذا

 

What the pronoun “they” refer to?    mother and her young daughter      children   

 إلى ماذا يشير الضمير  " هم"؟    األم  وابنتها الصغيرة 
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What is the meaning of the word (suffer)?    problem  

 ما معنى كلمة معاناة؟     مشكلة               عاش معاناة ممكن معناها مشكلة  

What is the language that the 14 years old girl speak?     English  

 ما هي اللغة التي تتحدث  بها  الفتاة البالغة من العمر 14  عاًما؟    اإلنجليزية 

According to the paragraph 3,4 the year 14 old girl how the aunt deal with her? 

She helped her to speak Korean. 

 وفقا للفقرة  3،4 ، فتاة  تبلغ من العمر 14 سنة كيف  تتعامل معها العمة؟   ساعدتها في  التحدث  باللغة الكورية 

 

How many languages can the 18-year-old girl speak?   Two, English and Korean 

 كم عدد  اللغات  التي يمكن للفتاة البالغة من العمر 18  عاًما التحدث؟     اثنان ، اإلنجليزية والكورية 

 واحدة االنجليزية فقط .كم لغة تعرف ؟   14البنت اللي عمرها  

 لغتين االنجليزية والكورية . كم لغة تعرف ؟   18البنت اللي عمرها  

 

 Did the mother speak Korean with all girls or just one?   All the children  

 هل تتحدث  األم الكورية مع الفتيات  أم  واحدة فقط؟     كل األطفال 

Is the first girl old or young?    

The first girl is old, the old girl speaks English and Korean very well but the second and third only 

speak English. 

شابة؟  ام كبيرة االولى الفتاة هل  

 الفتاة األولى كبيرة، الفتاة الكبيرة تتحدث  اإلنجليزية والكورية  بشكل جيد  لكن الثانية  والثالثة تتحدث  اإلنجليزية فقط

 

Why can’t the second girl speak Korean?   Because she is Americanized 

 لماذا ال تتحدث  الفتاة الثانية الكورية ؟    ألنها متأمركة -  أمريكية 

What is not true about the old girl?      Sympathetic.  
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 ما هو  غير الصحيح في الفتاة الكبيرة؟     عاطفي  

 

Why did the aunt try to teach the girls how to speak Korean?   

To help them establish a Korean identity. 

 لماذا حاولت  العمة تعليم الفتيات  كيف يتكلمن الكورية؟    لمساعدتهم على إنشاء هوية  كورية 

 

What is correct from these sentences? 

the same                    sister is older than the son second thethe son is older than the sister                 

 ( 12، الولد عمره =14) البنت عمرها=  البنت الثانية أكبر من الولد ما هو الصحيح من هذه الجمل ؟  paragraph(2,3)من خالل 

 

The oldest sister had a problem with : 

she can't speak English        she can't speak Korean         she can’t understand some Korean jokes 

:  مع مشكلة الكبرى األخت  واجهت   

 ال تستطيع فهم بعض  النكات  الكورية            ال يمكنها التحدث  باللغة اإلنجليزية                ال يمكنها التحدث  باللغة الكورية 

 

Which of the following is NOT true about the 18-year-old daughter? 

She speaks only English very well; her Korean is poor. 

عاًما؟   18 العمر من البالغة االبنة على  ينطبق  ال يلي مما أي  

 تتحدث  اإلنجليزية فقط بشكل  جيد  للغاية. كوريتها ضعيفة 

 

   very well only Englishأنها تتكلم       الكبيرة؟الخطأ حول البنت  ما هو

 .  E  أخواتها الثانية والثالثة فقط  بينما   very wellأنها تتكلم انجليزي وكوري  الصحيح:
 

Big problem  ?may lead to may lead to miscommunication between the parents and their children 

 Big problem   واهاليهم؟بين االطفال  miscommunicationايش راح يسوي 
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  .He fails understand    جوابه؟سؤال عن الولد وكان  

 

 ?What is not mentioned about the 14-year-old girl      ؟14الشيء الذي لم يذكر عن البنت اللي عمرها   ما هو

 

the influence on language? ---------hat are the differences between the immigration and W 

 أسئلة ناقصة تحتاج إلجابة أكيدة      اللغة؟فرق بين الهجرة وشي ثاني وتأثيره على 

 

Which of the following is close to the main idea?  

The language in immigrant is mixture of two languages. 

 اللغة في المهاجر هي مزيج من لغتين. أي مما يلي قريب من الفكرة الرئيسية؟  

 

 خامساً/ البتراء

 Southern Jordan   ere is al Petra located?Wh 

 ( جنوب االردن)    Southern Jordan     موقعها؟

Nabatean kingdomWhat is al Petra capital of?    

ً   لمين؟تعتبر عاصمة   ( . Nabatean kingdom)  االنباط قديما

 

 

 

 سادساً / مناخ بعض مناطق المملكة 

 
On the air in Saudi Arabia, it starts with Storm and dust in the central region, which 

includes Qassim and the difficulty of driving. Because of the weather, because the 

limits are visualization, and it is possible that rain will fall in the Eastern Region 

Province because the sky, cloudy and talked about Taif and Abha 

. القيادة وصعوبة  القصيم تشمل والتي الوسطى، المنطقة في والغبار  بالعاصفة يبدأ السعودية، العربية المملكة في الهواء على

 الشرقية  المنطقة في المطر يسقط  أن المحتمل ومن ،محدودةرؤية ال ألن الطقس، بسبب 

 وأبها   الطائف عن وتحدثت  غائمة السماء ألن محافظة
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What are the rainiest cities?   Albaha  

 ما هي المدن األكثر أمطارا؟   الباحة          تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار 

 

 

  central and eastern  Which of these areas has a possibility of rain? 

 لمنطقة الشرقية والوسطى اأي من هذه المناطق لديها إمكانية هطول األمطار؟  

 

  

Cities with no visibility from fog?   central and west        central and east  

  تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبارالغربية  الوسطى و الشرقية   و   (؟ الوسطىfogالمدن التي تنعدم فيها الرؤية من الضباب )

 

Makkah and Madinahhot?   dusty and ention a city or a place and its weather isM 

 والمدينة  مكة  ؟ وغبار حار وطقسها مكان أو مدينة  أذكر

 
 

 

 

 

When under certain conditions, which causes blocking while driving 

 عند القيادة  الرؤية حجب  يسبب  مما  معينه  ظروف متى تحت 

 Makkah                                       

Qassim 

Abha  

Taif  

 الطائف                    أبها             القصيم         مكة

 

 

 سابعاً/فهرس الوحدات

 

 
Religion   Unit 3      the prayer? shich unit that showW 
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 3  الدين    الوحدة  الصالة؟ تظهر   التي الوحدة ما

 

Ages    Unit 4?   countries development of hich unit that talks about theW 

 ( Agesفيه وحدة عن تطور العصور )العصر = أتوقع    4الوحدة   عصورال  الدول؟ تطور  عن تتحدث  التي الوحدة هي ما

 

 ثامناً/ واحد يتكلم عن عمه الدكتور 

 

He speaks that he is a physical uncle and loves to treat people 

 يتكلم انه عمه فيزيائي ويحب يعالج الناس

The word "examine" in the passage is closest in meaning to?  Looking 

 ما هو أقرب  معنى كلمة " يفحص "؟   ينظر     

 

 

 Adam is not as tall as Erich” سطر يقول "

What do you understand from this sentence?   

Erich is tall                              Erich is taller than Adam 

 طويل  إريك                    آدم من أطول إريك           الجملة؟ ماذا تفهم من هذه 

 

 ي ورق برد اً/ صناعة الورقعاشر

 

paper         apyrusP  what did the early Egyptians use to make their writing material?  

 الورق         ورق برديماذا استخدم المصريون األوائل لصنع كتاباتهم؟ 

 

What were the Egyptians used before paper?  The papyrus     tree bark      tree wood     plant starch 

 لحاء الشجر     خشب الشجر      نشأ النبات        البردي     الورق؟ قبل المصريون  استخدمه الذي ما

 

 
What does the pronoun “them” refer to?  ancient Egyptians    writing materials      papyrus stems      paper 

 إلى ماذا يشير الضمير "لهم "؟    المصريون القدماء       مواد الكتابة           ساق أو جذع ورق البردي                ورقة  
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ChinaThe first real paper was made in?  

  لصينأول ورقة حقيقية صنعت في؟ ا

Who was the first to make paper?   The Chinese  

 الصينيون    الورق؟ صنع من أول كان من

 
The Arabsmaking process to Europe? -Who introduced the paper 

 العرب من الذي قدم عملية صناعة الورق إلى أوروبا؟ 

 أوروبا  إلى واسبانيا إسبانيا، إلى الورقة العرب  أخذ 

 

 

 

What does the word "papyrus" mean?    Paper = sedge  

 ماذا تعني كلمة " ورق البردي"؟    الورق = البردي 

 

 

Which component is necessary for making both paper and papyrus? Fibrous materials 

 ما هو المكون الضروري لصنع كل من الورق والبردي؟ مواد ليفية 

 

       

 

What is the difference between making paper by hand and the machine? 

 ما الفرق بين صناعة الورق بالطريقة اليدوية والصناعية؟ 

 

What do paper and papyrus have in common?  Fibers 

 ما هو الشيء المشترك بين الورق والبردي؟ ألياف
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 الحادي عشر/ جدار برلين  

 

What is the best title of the passage? The history of Berlin Wall  

 ما هو العنوان المناسب للقطعة؟ تاريخ جدار برلين  

 

 5000   five thousand peopleHow many people could pass the wall?   

 خمسة آالف شخص  5000كم عدد األشخاص الذين يستطيعون اجتياز الجدار؟ 

 

 

What is the main idea of the first paragraph? Doors and streets closed early.   

 . تم إغالق األبواب والشوارع مبكراما هي الفكرة الرئيسية للفقرة األولى؟ 

 

What is the main idea of the second paragraph? 5000 five thousand ran away across the wall. 

 تأكدوا من السؤال واالختيارات        خمسة آالف هربوا عبر الجدار.  5000ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة الثانية؟  

 

What is the main idea of the second paragraph?      

 The wall length from east is 115km  

The wall length from west is 112km 

 ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة الثانية؟  

 كم  115طول السور من الشرق 

 تأكدوا من السؤال واالختيارات                     كم 112طول السور من الغرب   

 

When did Germany know? 11 months later  
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 شهًرا  11بعد  متى عرفت ألمانيا؟  

 

What is the last paragraph about? The fall was quick  ???????????????? 

 القطعة األخيرة كانت عن؟ السقوط كان سريعا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

Why did the build the wall? To separate East German from West German  

 لماذا بنوا الجدار؟ لفصل ألمانيا الشرقية عن ألمانيا الغربية 

 معلومات مهمة 

جدار اسمنتي  43سلكي و   112كم                     155الحاجز طوله   

 

  wood  الثاني عشر/ الخشب 

 
 بعض كلمات القطعة 

  vesselوعاء = 

 timberخشب أو أشجار = 

  

have greet wood, it mainly trees.... cells.... vessels.... and they and surrounding and supporting 

cells are the ingredients of timber.  

وهي باألساس األشجار .... الخاليا واألواني .... وهي والخاليا المحيطة بها والخاليا الداعمة هي مكونات   األخشاب،تحيي 

 األخشاب 

 

The pronoun (they) refers to?  wood    cells     trees 

 they تعود  على؟ الخشب    الخاليا     األشجار        تأكدوا منها باالختبار
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 الحرب العالمية الثانية
 

 الراديو في السعودية  
 

 خريطة اسطنبول 

الصحي في اليابان ومقارنتها مع  كلعادات األ
 التشيك

 (A&Bالشخصيات )        
 

 ً  كيف تنظم اجتماعا

 السوفت وير نظام تشغيل الكمبيوتر 

 أم منشغلة مع أطفالها ويقال شخص اسمه محمد
 

 Resortsالمنتجعات 

                                                                    

السادس عناوين النموذج  
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 جزء استيعاب المقروء

 النموذج السادس 

 

 معنى كلمة وما أدري بأي قطعة 

Essential = necessary 

 

 أوالً/ الحرب العالمية الثانية

  winter war )حرب الشتاء( 

The Second World War is an international war that started on the first of September of 1939 in 
Europe and ended on the second of September of 1945, in which the vast majority of the countries 
of the world participated, including the great countries in two conflicting military allies: the Allied 
Forces, and the Axis countries, and it is also the broader war in History, in which more than 100 
million people participated in the World War, more than 25,000,000 people were killed in the 
military and more than 30,000,000 citizens. The Second World War was more destructive than 
previous wars and that weapons can destroy cities because they developed even after the end of 
the World War.Among the effects that remained were the destruction, the rate of crimes, and the 
violation of the law. 

في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام  1939الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في األول من سبتمبر من عام   
شاركت فيه الغالبية العظمى من دول العالم منها الدول العظمى في حلفين عسكريين متنازعين هما: قوات الحلفاء، ودول   1945،

مليون شخص بالحرب العالمية قُتل اكثر  100في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من  أنها الحرب األوسع  المحور كما 
شخص من المواطنين وإن الحرب العالمية الثانية كانت أكثر  30,000,000شخص في العسكرية و أكثر من  25,000,000من  

من اآلثار   حتى بعد انتهاء الحرب العالمية آثارها باقيةتدمير من الحروب السابقة وأن األسلحة بإمكانه تدمير المدن ألنها تطور  
 القانون   وخرق الجرائم   ومعدلاللي بقت التدمير 

 

 

When did the Second World War begin?   In 1939 

 متى بدأت الحرب العالمية الثانية؟   في عام  1939

 

 
More than 25 millionwere killed in it?    iesHow many militar 

 مليون  25أكثر من    فيها؟  واقتل  لذينا أو العسكريين كم عدد الجيوش
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Why did the war end in the winter?   

Because it was too cold in Russia.                                     There were no means to warm. 

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار        لبرودة الجو وليس هناك وسائل للتدفئة      لماذا انتهت في الشتاء؟

No means to warm for cool atmosphere. 

 وممكن يكون ألنهم عملوا اتفاقية موسكو للسالم إلنهاء الحرب 
The Moscow Peace Treaty was signed in Moscow.   

  

Providing food for peopleWhat was the first reforms?     

 توفير الطعام للناس   ما هي اإلصالحات األولى؟ 

 

 

 .happened ionmore destruct ?   from other wars sWorld War (2) differ   

 . حدث المزيد من الدمار( تختلف عن الحروب األخرى؟ 2الحرب العالمية )

 

 

Why are modern weapons more destroyed or why equipment shatters a city easily?  

are advanced. Because weapons 

      ألنها أسلحة متقدمة  بسهولة؟لماذا االسلحة الحديثة أكثر تدمير أو لماذا المعدات تحطم مدينة وحدة 

 

 

Crime and breaking the law      increased:After the end of the war, which of the following  

 الجريمة وخرق القانون   اآلتي:  بعد انتهاء الحرب ازداد 

 

More than three wars beforeThe cost of World War 2?  

  أكثر من ثالث حروب من قبلتكلفة الحرب العالمية الثانية؟ 

 

- After the war:  

   problems.with People were busy  

They were sad because of the number of dead. 

They lost the desire to live. 

Ready for an upcoming war 

          الحرب:بعد  -
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 جاهز للحرب القادمة         فقدوا الرغبة في العيش       كانوا حزينين بسبب عدد القتلى        كان الناس مشغولين بالمشاكل الملحة

 

 HappenWhat does     occur     mean?   

 يحدث ؟  ماذا يعني   يقع

  

stopped. disaster          disaster remained      war:of  ndThe e 

  الكارثة استمرت          ت الكارثةتوقفالحرب:   نهاية

 

 Lack of coal  :  1947  s inrikeSt 

  نقص الفحم:  1947اإلضرابات عام  

 

 

The Moscow Peace TreatyWhat is the best title of the passage?    

 معاهدة موسكو للسالم   المناسب للقطعة؟ما هو العنوان 

 

Six yearsHow long did the world war last?    

 ست سنوات    كم من الوقت استمرت الحرب العالمية؟

 

Military=عسكري          Conflict=صراع          (Soviet union (USSR=السوفيتي  االتحاد          Invasion= الغزو       Fight = قتال 

 

Moscow peace Treaty= للسالم  موسكو  معاهدة       Defeated=هزيمة      Destruction=تدمير      Weapons= أسلحة      Axis= محور 

 

Allies= حلفاء           Audience=جمهور           Acceptance=قبول                  Majority= عظمى         Reforms= االصالحات 
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 ثانياً / الراديو في السعودية 

What is the best title for the passage?    

The development in Saudi Arabia.                      development made radio cheaper. 

 ما هو أفضل عنوان للمقطع؟ 

 التطور في المملكة العربية السعودية                      جعل التطور الراديو أرخص 

 

What is the true from the following?             

 A lot of people listen to the radio in cars.    

60 % percent of listeners are listening while driving vehicles. 

70% are majority young. 

    يستمعون إلى الراديو في السيارات  أكثر الناس    ما هي الحقيقة مما يلي؟

   ٪ من المستمعين أثناء قيادة المركبات 60يستمع   

 Young منهم رجال االكثرية فيهم شباب  70%

 

7  am      9 am                  3 pmWhen does Urdu broadcast?   

 صباحا    7صباحا           9           مساءً  3الساعة       األردو؟ متى تبث إذاعة 

 

 

 

What does the pronoun " them " refer to?     Private players 

 إلى ماذا يشير الضمير "هم"؟    

 

 

" lion share" ) نصيب األسد ( means?  Majority النسبة  العظمى       minority أقلية     lions power      young  صغير       

 

Are the English stations few or many?    Few  

 هل االذاعات  اإلنجليزية قليلة أم كثيرة؟     قليل

 أسئلة ناقصة تحتاج إلجابة أكيدة 

   Young منهم رجال االكثرية فيهم شباب  Vehicles          /70%يستمعون في المركبات  ٪ 60أكثر من  
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 Istanbul Map إسطنبولثالثاً/ خريطة 

Istanbul, formerly known as Byzantium and Constantinople, is the most populous city in Turkey and 

the economic, cultural and historical center of the country Istanbul is an intercontinental city in 

Eurasia, stretching across the Bosporus (separating Europe and Asia) between the Sea of Marmara 

and the Black Sea. The commercial and historical center is located on the European side and about 

one third. 

هي المدينة األكثر اكتظاًظا بالسكان في تركيا والمركز االقتصادي والثقافي    والقسطنطينية،المعروفة سابقًا باسم بيزنطة  اسطنبول،

تمتد عبر مضيق البوسفور )الذي يفصل بين أوروبا وآسيا( بين    أوراسيا،والتاريخي للبالد اسطنبول هي مدينة عابرة للقارات في 

 وروبي وحوالي الثلث بحر مرمرة والبحر األسود. يقع المركز التجاري والتاريخي على الجانب األ 

 

ConstantinopleWhat is the old name of Istanbul? or what's called?   

 القسطنطينية    ؟ أو ما يسمى؟إلسطنبولما هو االسم القديم 

What does the word " happen " mean?    Occur  

 ماذا تعني كلمة "يحدث"؟    يقع 

 

What does the word " reign " mean?    Rule    

 ماذا تعني كلمة "حكم"؟    يحكم 

 

What is the best title of the passage?   

The civilization of Turkey                                     Othman Empire and Turkish Republic 

 ما هو أفضل عنوان للمقطع؟    حضارة تركيا           اإلمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية 

interested in such passage? Culture and tours 

 مهتم بمثل هذا المقطع؟ الثقافة والجوالت 

 

What is the goal of the speaker or It seems to be directed to?  Historians    Geographers       Tourists     

 السياحما هو هدف المتحدث أ يبدو أنه موجه إلى؟    المؤرخون    الجغرافيون      

 

 

 ويجب زيارتها  ونهرفي القطعة كانت تتكلم عن أماكن تاريخية من قصور   راالختياسبب 

 

Culture حضارة= 

Ottoman empire =

 االمبراطورية العثمانية 

Turkish republic eras =

 عصور الجمهورية التركية 
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 للجوالت. سياحي ألنه يتحدث على خطط   المتحدث؟هدف  و ما ه

 

 

 

 الصحي في اليابان ومقارنتها مع التشيك   كلرابعاً / عادات األ

 
As an example, Japan depends on eating large quantities of seafood, which leads to health 

diseases. Unlike other countries in the Czech Republic, because of the high price of meat and dairy 

products, they have eaten vegetables, diseases have become less, and their lives have become 

healthier. 
. على عكس  أمراض صحية مما يؤدي إلى  البحرية،تعتمد اليابان على تناول كميات كبيرة من المأكوالت  كمثال، 

وأصبحت   الخضار،لقد أكلوا  األلبان،بسبب ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات   التشيك،الدول األخرى في جمهورية 

 وأصبحت حياتهم أكثر صحة.   أقل،األمراض 

What is the best title for the passage?    

The changing global diet             Health problems                 Healthy eating habits in Japan  

    ما هو أفضل عنوان للمقطع؟ النظام الغذائي العالمي المتغير     مشاكل صحية        عادات األكل الصحية في اليابان

 

Western food?     Making health worse in Japan     Making health worse in Japan        heart attack 

في النوبة القلبية         جعل الصحة أسوأ في اليابان         طعام غربي؟ جعل الصحة أسوأ في اليابان  

 

What does the word " nutritious " mean?      High food value          more healthy  

 ماذا تعني كلمة "مغذية"؟         قيمة غذائية عالية           أكثر صحة     

 

What does the pronoun " these " refer to?   Meat and dairy products  

   إلى ماذا يشير الضمير "هؤالء"؟      اللحوم ومنتجات األلبان

 

In the Czech Republic:  Most people live healthy lives       few people live healthy lives    fewer  

 في جمهورية التشيك:     يعيش معظم الناس حياة صحية         عدد قليل من الناس يعيشون حياة صحية         أقل 

 

ةمهم كلمات غير  
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Obese = fat سمين)  – زائد الوزن )           Provide )يمد(    = nutrients (مواد مغذي)ة           reduce  (يقلل) = decrease  

Thin )نحيف( = agility = graceful (رشيق)          Physical = bodily بدني) جسماني) -         Flour: دقيق  -  طحين) ) 

Menopause  األمان(  سن انقطاع الطمث   - )          Leads: يؤدي إلى) ) 

 

 أسئلة غير متوفرة لدينا   6أو  5تحوي تقريباً على  القطعةهذه 

 هذه القطعة ناقصة بشكل كبير جداً ... ننتظر إفادتنا بالجديد      ننتظر من المختبرين إتمام النقص ...

 

 (A&Bخامساً / الشخصيات )

 
some very prominent and that is the reason. Type A and B are tow type of personalities why 

they are so easily identified if you see someone freaking out because they are made time! even 

if the wait is for hurry and impatience seems to be their middle name, wait they walk fast and 

are, they speak fast. Urgency is seen clearly in their personality constantly aware of the 

running time. 

 Others are also curious as they are not tolerant of people who speak slowly and usually end 

up completing sentences to them! , The other characteristics of a personality are that they feel 

annoyed by small things easily as they ease their strength when they get angry, So it is better 

not to provoke them, they have high ambitions, they can overcome the competition to achieve 

their goal, as they tend to compete with others. 

نوعان من الشخصيات التي يمكن التعرف عليها بسهولة إذا رأيت شخًصا يشعر    Bو  Aالبعض بارز جدًا وهذا هو السبب. النوع  

بالخوف ألنه تم تخصيص وقت له! اسم ، انتظر أنهم يمشون بسرعة وهم يتكلمون بسرعة. ينظر إلى قساوة بوضوح في شخصياتهم  

 يدركون باستمرار وقت التشغيل.

البعض اآلخر فضول أيًضا ألنهم ال يتسامحون مع األشخاص الذين يتحدثون ببطء وعادة ما ينتهي بهم األمر إلى إكمال الجمل لهم!   

، الخصائص األخرى للشخصية هي أنها تشعر باالنزعاج من األشياء الصغيرة بسهولة ألنها تخفف قوتها عندما تغضب ، لذلك من  

 اآلخرين  م طموحات عالية  يمكنهم التغلب على المنافسة لتحقيق هدفهم ، ألنهم يميلون إلى التنافس معاألفضل عدم استفزازهم ، لديه

 
.causes sudden deathReducing sleep?  

 يسبب الموت المفاجئ. تقليل النوم؟ 

 

 

What does the word " individual"   mean?  Separated 

 ماذا تعني كلمة   "فرد "؟     فصل
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Where is most people between A and B?  in the middle 

 B و A أين يوجد معظم الناس بين  ؟ في المنتصف

 

 

 in a rush doing  ?is different from type B, they A Type 

 في عجلة من أمره أ يختلف عن النوع ب ، هم؟  نوعال

 

Balance work and playWhat is our goal?  

  وازن بين العمل واللعب ما هو هدفنا؟ 

= Easy          من السهل =hard   X من الصعب 

 

 ً  سادساً / كيف تنظم اجتماعا

 فيه. إنه الواحد كيف يرتب أفكاره ويخطط قبل االجتماع ويشكر كل المشاركين 
How to give up your meeting effectively? Through the agenda of identifying important 

people 

 

 Choose people with useful ideas with their comments, and thank them, even if the number 

is few 

 

Most importantly write a post-meeting meeting because it is a summary 

 خاص المهمين كيف تتخلى عن اجتماعك بفعالية؟ من خالل جدول أعمال تحديد األش

 

 اختر األشخاص الذين لديهم أفكار مفيدة مع تعليقاتهم ، وشكرهم ، حتى لو كان الرقم قلياًل   

 

 األهم كتابة اجتماع ما بعد االجتماع ألنه ملخص 

 

 

What does the " remark"  مالحظة  mean?        Comment  أو         تعليق  Suspension 

 

 

What is the main idea?    Meeting is planned and organized. 
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 ما هي الفكرة الرئيسية؟ االجتماع مخطط ومنظم 

 

 

Who should invite for a meeting?   More people                 People who are necessary 

 من يجب أن يدعو لعقد اجتماع؟ المزيد من الناس       الناس الضروريون 

 

 

 

 

 سابعاً /السوفت وير نظام تشغيل الكمبيوتر

 
Installing a computer with a computer, such as a printer, is how to install it on a Mac and Windows 

 جهاز الويندوز  وعلى ماك، طريقة تثبيتها على جهاز الالطابعةتثبيت جهاز بالكمبيوتر مثل  

 

 
driver workDevice    about?What does the passage talk  

 عمل برنامج تشغيل الجهاز     ؟تتحدث القطعةعن ماذا 

 

 

The recent  ?mean )current( word the doesWhat  

 في اآلونة األخيرة      حالي؟ماذا تعني كلمة 

 

 

modem      printer              Piece of softwareDevice driver is?  

 طابعة           مودم             قطعة من البرمجيات برنامج تشغيل الجهاز؟ 

 

connecting to       to computer hardware ConnectThe main function of device driver? 

internet   

 باإلنترنت  االتصال               االتصال بجهاز كمبيوتر    الوظيفة الرئيسية لبرنامج تشغيل الجهاز؟ 
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 قطعة صغيرة ومعنى كلمة 

Essential    =     necessary 

 

 

 ثامناً / أم منشغلة مع أطفالها ويقال شخص اسمه محمد

 بأعمال المنزل  وتقوم توقظ ولدها من النوم  وأنهاقطعة قصيرة تتكلم عن يومها 

 

happy           sad          angry             .busy ?   personHow is the  

 سعيدة              حزينة           غاضبة         مشغولة  ؟ شخص كيف حال ال

 

  studying for the children     going shopping    washing floorAn example of housework?    

sit with her family. 

   مع عائلتها           ب للتسوقاذهل ا            لألطفالدراسة ال            غسيل األرضية   مثال على األعمال المنزلية؟ 

  

 Resortsتاسعا / المنتجعات 

and activities. food lodgingIt covers resort mean?  "inclusive all"What does  

 .يغطي السكن الطعام واألنشطةماذا يعني المنتجع "الشامل"؟ 

 

 

equipment rentalWhich of the following might cost extra?   

 أي مما يلي قد يكلف أكثر؟ تأجير المعدات 
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 جزء استيعاب المقروء

 النموذج السابع 

 أوالً/ تلوث الهواء 

 

gen and water vaporoxygen, nitroWhat does the air consist of?   

 و وبخار الماء  األكسجينالنتروجين و   من:  من ماذا يتكون الهواء 

 تلوث الهواء   
 

 جائزة الملك فيصل              
 

 جسر الملك فهد        
 

 فصائل الدم        
 

 النوم في الحيوانات                   
 

 والحاضر  1900الزراعة بين الماضي عام    
 

 Statue of Libertyتمثال الحرية 

 يروح االكل أينقطعة صغيرة والسؤال عليها  

 جدول بقائمة اسعار الوجبات
 

                                                                     

السابع عناوين النموذج  
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healthy                Important?  The word essential is closest in meaning to 

 صحي                مهمكلمة أساسية هي األقرب في المعنى؟ 

 

Diesel smokeAn example of particles in the air?  

 دخان الديزل مثال على الجسيمات في الهواء؟ 

 

 

Black carboncalled?  pollution Diesel smoke 

 الكربون األسود دخان الديزل؟  يدعى

 

Spend most time in building.Indoor pollution is more serious than outdoors?  

 مباني معظم الوقت في ال نقضيالتلوث الداخلي أخطر من التلوث الخارجي؟ 

 

 

 الدولية  ثانياً/ جائزة الملك فيصل
 الفائز. شهر يناير من كل عام وتكون مراسم تسليمها خالل شهرين من اعالن 

  Ceremony delivered within two months of announcing the winner January of each year, 

 

 معلومات إضافية :

 . لعلوموا لطبوا  واللغة العربية واآلداب والدراسات االسالمية االسالمخصصت في خدمة 

 دولة.  44يمثلون   253العدد الممنوح  – 1979/1399أول جائزة كانت عام 
 

1. King Faisal International Prize is an annual award sponsored by King Faisal Foundation presented to 

"dedicated men and women whose contributions make a positive difference". The foundation awards 

prizes in the following categories: Service to Islam, Islamic studies, Arabic Language and Literature, 

Science, Medicine. 

2. The first King Faisal International Prize was awarded to Sayyid Abul A'ala Maududi in the year 1979 for 

his service to Islam. In 1981, King Khalid received the same awaالبنتrd. In 1984, King Fahd was the recipient of the 

award. In 1986, this prize was co-awarded to Ahmed Deed at and French Holocaust denier Roger GAraud. 

 

"الرجال والنساء المتفانون الذين تحدث مساهماتهم    ترعاها مؤسسة الملك فيصل. جائزة الملك فيصل العالمية هي جائزة سنوية  1

 فرقا إيجابيا". جوائز المؤسسة

 جوائز في الفئات التالية: خدمة اإلسالم ، دراسات إسالمية ، لغة عربية وآداب ،العلم والطب. 

، حصل    1981خدمته لإلسالم. في عام    م   1979عام    . جائزة الملك فيصل العالمية األولى تم منحها لسيد أبو العالء المودودي2

  يدات ، تم منح هذه الجائزة إلى أحمد د  1986حصل الملك فهد على الجائزة. في عام   1984الملك خالد على نفس الجائزة. في عام  

 في منكر الهولوكوست الفرنسي روجر غراود. 
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year. aOnce How often do they give the prize?    
 مرة كل عام.    الجائزة؟  تقامكم مرة 

 

3          4           6          5       In how many fields is the King Faisal International Prize granted? 

 

 6         4          3        5     كم عدد المجاالت التي تمنحها جائزة الملك فيصل العالمية؟

 

Paragraph 2 is mainly talking about ………….. 

 the categories of the prize 

.the winners of the prize  

 King Khalid and King Fahad 

 Ahmed Deedat and French Holocaust denier Roger Garaud 

 

 عن: تتكلم   2الفقرة 

 أحمد ديدات ومنكر المحرقة الفرنسي روجر غارود            الملك خالد والملك فهد              .الفائزين بالجائزة         فئات الجائزة  

 

 

What is the best title of the passage?    

 ؟ قطعة ما هو أفضل عنوان لل

 

What are the sons of king Faisal do to the prize?  serves chairman of King Faisal Foundation 
 ماذا يفعل أبناء الملك فيصل بالجائزة؟ يخدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك فيصل    

 

What does the prize consist of?    Cash money and a gold medal      a certificate, a medal Cash award  

 ماذا تحتوي الجائزة؟        النقود وميدالية ذهبية        المال والميدالية والشهادة 

 

When was the first prize?    In 1979, or 1399 H. 

 متى كانت الجائزة األولى؟    عام  1979 أو 1399 هـ 

 

Who suggested this prize?  The Board of Trustees of the Foundation 

 من اقترح هذه الجائزة؟  مجلس أمناء المؤسسة 

 

Who is the responsible party for nominating the winners?   The Secretariat of the Award 

 من الجهة المسؤولة عن تسمية الفائزين؟   أمانة الجائزة 
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Who can nominate a person for the King Faisal International Prize? 

Ordinary individuals                                                                   Political parties   

Islamic institutions, universities and previous winners              The King of Saudi Arabia only 

 من يمكنه ترشيح شخص لجائزة الملك فيصل العالمية؟ 

 األفراد العاديون        األحزاب السياسية         المؤسسات اإلسالمية والجامعات والفائزين السابقين       ملك السعودية فقط 

 

    من يرشح للجائزة؟ العلماء واألكاديميين         الجامعات والمعاهد العلمية     تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار 

 

 What does the word “allocate”  خصائص mean?    Assign money – specialized – specify - give  

  

 

 ثالثاً / جسر الملك فهد 
 

The idea of building a bridge linking the Kingdom of Bahrain to the Eastern region of the 

Kingdom of Saudi Arabia had been enticing the two kingdoms for generations. The idea was 

born out of King Saud's wish to nurture and further solidify the bond between the two 

Kingdoms, during an official visit to the State of Bahrain in 1954. 

In 1965, the desire to construct the causeway began to take form officially when Sheikh Khalifa ibn 

Salman Al Khalifa the Prime Minister of the State of Bahrain paid a courtesy visit to King Faisal and 

the king expressed his wish to have the causeway constructed. 

 

لمملكة العربية السعودية تغري المملكتين ألجيال. ولدت كانت المنطقة الشرقية من ا  فكرة بناء جسر يربط مملكة البحرين بالمملكة

 . 1954الفكرة انطالقاً من رغبة الملك سعود في رعاية وتعزيز الروابط بين المملكتين خالل زيارة رسمية لدولة البحرين عام  

سلمان آل خليفة رئيس وزراء دولة البحرين  ، بدأت الرغبة في بناء الجسر في الظهور رسمياً عندما قام الشيخ خليفة بن    1965في عام  

 بزيارة مجاملة للملك فيصل وعبر الملك عن رغبته في بناء الجسر

 

 

 

 
SaudKing     of king Fahd bridge? Who invented the idea 

    سعود رحمه هللاالملك من اخترع فكرة جسر الملك فهد؟   

   

 

Joint committeeThe word   it   refers to?  

 لجنة مشتركة كلمة فإنه يشير إلى؟ 
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World Bank provides? geographical and environmental factors. 

 .يقدم البنك الدولي؟ العوامل الجغرافية والبيئية

 

If the paragraph continued, what would it be about?  New causeways to construct to other countries. 

 إذا استمرت القطعة، عن ماذا ستكون؟ بناء جسر آخر إلى الدول األخرى 

 

 

What is the paragraph 6 about?    describe the construction, facts about the causeway. 
 ما هو موضوع الفقرة  6؟  وصف البناء ، حقائق حول الجسر

. 

 

a paragraph 7 talks about building mosques, an island, etc. What is the paragraph about?  

Facilities  

 مرافق    عنه؟. والخ ماذا يتكلم  وجزيرة.المساجد  بنائهيتكلم عن   7 يوجد برقراف

 

 

What is not found in the passage?  Shopping malls 

 ما هو غير مذكور في المقطع؟   مراكز التسوق 

 

 

When did you start thinking officially?  1965 

مكتوبة وواضحة سنة كم         6519    متى بدأت التفكير رسميا؟  

 

 

Who called the bridge its name?  Essa Ibn Salman Khalifa 

 من سمى الجسر؟   عيسى بن سلمان خليفة  

 

 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

83 

296 m,? 4Bahraini side of the bridge is long 

 4296الجانب البحريني من الجسر طويل؟ 

 
 

When was the bridge opened?   November 26, 1986 -  24 Rabi` al-Awwal, 1407 

 متى تم افتتاح الجسر؟   26  نوفمبر  1986 -  24 ربيع األول  1407  هـ 

 1986نوفمبر  26     ( ؟officially inauguratedمتى تأسس أو متى افتتح رسمياً )

 

Number of passengers in 2010?  19 million  

 مليون  19 ؟ 2010عدد الركاب في 

 

 

What is the best title of the passage?  Visiting Bahrain             bridges between two nations   

 ما هو أفضل عنوان للقطعة ؟   زيارة البحرين          جسر بين دولتين 

 

 مهم جدا  

   1986 ونهاية االنشاء  1981بداية االنشاء 

 كلم   25طوله 

 23.2وعرضه 

beginning of construction in 1981 and the end of construction 1986.The  

It is 25 km long  

and 23.2 km wide  
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 رابعاً/ فصائل الدم 

 
Read the following passage, and then choose the best answer to each of the questions that follow and 

mark it on your answer sheet. 

1. Although all blood is made of the same basic elements, not all blood is alike. There are four major blood groups 

determined by the presence or absence of two antigens – A and B – on the surface of red blood cells: There are four 

basic blood types in the ABO typing system: 

 

• Type A blood has the Group A antigens and makes antibodies to fight Group B blood. 

• Type B blood has the Group B antigens and makes antibodies to fight Group A blood. 

• Type AB blood has both Groups A and B antigens, but doesn't make antibodies for either one. 

• Type O blood doesn't have either type of antigen. 

 

2. Blood type is inherited. Like eye color, it is passed genetically from your parents. Whether your blood group is 

type A, B, AB or O is based on the blood types of your mother and father. 

 

3. Donating or receiving blood is complicated by the fact that there are four types of blood. Type O blood, since it 

doesn't have antibodies or antigens for either type, can be donated to recipients with all four types of blood. Type 

AB, on the other hand, since it has both A and B antigens and also does not create antibodies for either antigen, can 

receive blood from all four types, but can only donate to other AB recipients. 

 

4. Type O blood can receive A, B or AB types through transfusion. Type O- blood is known as the universal donor. 

AB+ blood, on the other hand, is blood with all the proteins already in it. AB+ patients are known as universal 

recipients because their bodies will accept all types. 

 

كل الدم مصنوع من نفس العناصر األساسية ، فليس كل الدم متشابًها. هناك أربع مجموعات دم رئيسية يتم تحديدها من خالل وجود أو  . على الرغم من أن  1

 : ABOعلى سطح خاليا الدم الحمراء: هناك أربعة أنواع أساسية من الدم في نظام كتابة   -  Bو   A - يينعدم وجود مستضد

 

 •blood  نوعA  يحتوي الدم على مستضدات المجموعةA    ويصنع أجساًما مضادة لمحاربة دم المجموعةB. 

 موعة أ. على مستضدات المجموعة ب ويصنع أجساًما مضادة لمحاربة دم المج B• يحتوي الدم من النوع 

 •blood Type AB  الدم يحتوي على كل من المستضداتA  وB  .ولكن ال يصنع األجسام المضادة ألي منهما ، 

 •O   نوعO  .من الدم ليس له أي نوع من المستضدات 

 

على أنواع دم أمك    Oأو   ABأو    Bأو    A. فصيلة الدم موروثة. مثل لون العين ، يتم تمريره وراثيًا من والديك. يعتمد ما إذا كانت فصيلة دمك من النوع  2

 وأبيك.

 

، ألنه ال يحتوي على أجسام مضادة أو مستضدات ألي من    O. التبرع بالدم أو تلقيه معقد بسبب وجود أربعة أنواع من الدم. يمكن التبرع بالدم من النوع  3

وال يقوم أيًضا    Bو    Aناحية أخرى ، نظًرا ألنه يحتوي على كل من مستضدات  ، من    ABالنوعين ، إلى المتلقين الذين لديهم جميع أنواع الدم األربعة. النوع  

 اآلخرين.  ABبإنشاء أجسام مضادة ألي من المستضدات ، يمكن أن يتلقى الدم من جميع األنواع األربعة ، ولكن يمكنه التبرع فقط لمستلمي 

 

+ ، من ناحية أخرى ، هو الدم مع جميع    ABبالتبرع العالمي. الدم    O  -من خالل نقل الدم. يُعرف نوع الدم   ABأو    Bأو    Aأنواع    O. يمكن أن يتلقى الدم من النوع  4

مرضى   يُعرف  بالفعل.  فيه  الموجودة  األنواع.   ABالبروتينات  جميع  تقبل  أجسامهم  ألن  عالميون  متلقون  بأنهم   + 

 

 
Type (O) blood can be donated to recipients with all four types of blood because ……………… 

a. it doesn't have antibodies or antigens for either type 

b. it has A antigens 
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c. it has B antigens 

d. it has AB antigens 

 .................. ( إلى المستلمين بأنواع الدم األربعة ألن Oيمكن التبرع بالدم من النوع )

 أ. ليس لديها أجسام مضادة أو مولدات الضد ألي من النوعين 

 ب. يحتوي على مستضدات 

 Bج. يحتوي على مستضدات 

 ABد. يحتوي على مستضدات 

 

Blood group ……………………… has no antigens. 

(B)                        (AB)                               (O)                              (A) 

 . Oفصيلة الدم   فصيلة الدم .................. ليس لديها مستضدات.

 

 
The blood type that can receive blood from all four types, but can only donate to other AB recipients 

is called………………. 

(AB)                        (B )                               A ) (                     ( O) 

 

لمتلقي   التبرع فقط  يمكنها  الدم من جميع األنواع األربعة ، ولكن  تلقي  يمكنها  التي  الدم          يسمى…….  اآلخرين  ABفصيلة 

(AB)                        (B )                               A ) (                     O) 

 

 
A and B type take all blood groups?     akes the donate from otherstWhich blood  

 جميع فصائل الدم  Bو  Aيأخذ نوع     أي دم يأخذ التبرع من اآلخرين؟

 

 

. Blood type Othe donate to all others?     sWhich blood allocate 

 .  Oفصيلة الدم   فصيلة تعطي جميع الفصائل ؟

 

systemABO What is the wrong sentence?      

 ABO فصيلة الدم  ما هي الجملة الخاطئة؟ 

 
             Matching    ” mean?compatible  What does the word “ 

         التطابق ماذا تعني كلمة "تقبل"؟ 
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vailableA   What does the word “completed” mean? 

 متاح  ماذا تعني كلمة "مكتمل"؟ 

 

Antigens = antibodies (أجسام مضادة )  

Absence ( عدم وجود) X presence ( وجود) 

 

 

 نوم الحيوانات  خامساً/

 
Most humans sleep on a bed or a mat. Animals, however, have many different ways of sleeping. Some 

animals sleep in groups for warmth. Lions, monkeys and penguins are a few animals that sleep in groups. 

Elephants sleep in groups for protection. Larger, older elephants make a circle around younger elephants. The 

young elephants get inside the circle and lie down and sleep. The larger elephants sleep standing up. Some animals 

sleep in trees. Birds lock their feet onto branches to keep them from falling out of the trees. Other animals, like 

squirrels and baboons, sleep in nests that they build in trees. They curl up to keep warm. Bats hang upside down 

from tree branches to sleep. 

Most animals look for warm, dry places to sleep, but ducks often sleep in water. Most animals lie down 

to sleep. However, some large animals, like horses, sleep standing up. Flamingos sleep standing on 

just one of their two legs. 

Nocturnal nocturnal Most animals sleep at night, but some animals are animals like bats sleep during 

day. They wake up when the sun goes down. Animals sleep in different places and different ways. But 

every animal must sleep 

 
 فإن الحيوانات لديها العديد من طرق النوم المختلفة. بعض  ذلك،ينام معظم البشر على سرير أو حصيرة. ومع 

 البطريق عدد قليل من الحيوانات التي تنام في مجموعات. تنام الحيوانات في مجموعات من أجل الدفء. األسود والقرود وطيور 

تنام الفيلة في مجموعات للحماية. الفيلة األكبر واألكبر تصنع دائرة حول الفيلة األصغر. تدخل الفيلة الصغيرة داخل الدائرة وتستلقي  

دامها على األغصان لمنعها من السقوط من األشجار.  وتنام. تنام الفيلة الكبيرة واقفة. تنام بعض الحيوانات في األشجار. تقفل الطيور أق

في أعشاش يبنونها في األشجار. يتجعدون للتدفئة. الخفافيش معلقة رأًسا على عقب   والقردة،مثل السناجب    األخرى،تنام الحيوانات  

 من أغصان األشجار للنوم. 

تنام    ذلك،للنوم. ومع    م البط في الماء. معظم الحيوانات تستلقيولكن غالبًا ما ينا   للنوم،تبحث معظم الحيوانات عن أماكن دافئة وجافة  

 فقط إحدى ساقيهما. واقفة. طيور النحام تنام واقفة الخيول،مثل  الكبيرة،بعض الحيوانات 

يوم. يستيقظون عندما تغرب    لكن بعض الحيوانات هي حيوانات مثل الخفافيش التي تنام أثناءها  الليل،الليلي معظم الحيوانات تنام في  

 .كل حيوان يجب أن ينام الشمس. تنام الحيوانات في أماكن مختلفة وبطرق مختلفة. لكن

 

 

 
cat          moles             Sheep?   does not sleep muchthe animal that  isWhat  
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 القطط               الخلد                 األغنامما هو الحيوان الذي ال ينام كثيرا؟    

 

sleep.May not really Snakes ……………….?  

 قد ال ينام حقا الثعابين ……………….؟ 

 

 

 

Elephant …………………? does NOT always sleep lying down. 

 ال ينام دائما مستلقيا. فيل …………………؟ 

 

 

Cows and horses sleep……..?  

/ always close their eyes usually open their eyesNever close their eyes  / seldom open their eyes /  

 

 أبقار وخيول تنام …… ..؟ 

 / يغلق عينيه دائًما  يفتح أعينه عادةال تغمض عينيه أبدًا / نادًرا ما يفتح أعينه / 

 

 

 

Spend some time resting. All animals …………? 

 تقضي بعض الوقت في الراحةكل الحيوانات …………؟ 

 

 

 animalsWhat does the pronoun " their " refer to?  Scientists        device name        

 ( عائد على من ؟ theirالضمير )

 Scientists لحيوانات العلماء       اسم الجهاز     ا       

 

 

What does the word “dozing” غفوة mean?   Sleep.  نوم 

 نوم  Sleep(؟   Dozingمعنى كلمة ) 

signsWhat does the word “clues” mean?     

 عالمات  Signs( دالئل؟    Cluesمعنى كلمة )

 

 

What is the main idea of the passage? Scientists able to study animals sleeping behavior. 
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  العلماء قادرون على دراسة سلوك نوم الحيوانات ما هي الفكرة الرئيسية لهذا المقطع؟ 

 

 

Because they have a safe place to sleepWhy do some animals better sleepers?     

 ألن لديهم مكانًا آمنًا للنوم لماذا تنام بعض الحيوانات بشكل أفضل؟ 

 

Use the electroencephalograph.What is the best way to test animal sleep?  

 استخدم مخطط كهربية الدماغ. ما هي أفضل طريقة الختبار نوم الحيوانات؟ 

 

 

Fish and snakes sleep eyes open. They don't like to What is not true according to paragraph 2 and 3? 

close them. 

 األسماك والثعابين تنام عيون مفتوحة. ال يحبون إغالقها.؟ 3و  2ما هو غير صحيح وفقا للفقرة 

 

 

things produce a reaction in living organismsThe word   stimuli   is closest in meaning to?  

 األشياء تنتج رد فعل في الكائنات الحية كلمة المحفزات هي األقرب في المعنى؟ 

 

 

 

 والحاضر  1900بين الماضي عام  الزراعةسادساً/ 

 
  الزراعة. من العمال يشتغلون في مجال  ٪ 40كانوا   1900حيث في عام   1900مقارنة بين المزارعين عام  

أشخاص ويعملون يدوياً لكن في الوقت الحالي   5والمزارعين الحاليين كانوا ينتجون في اليوم طعام يكفي لمتوسط 

 بكثير. صار فيه معدات واالنتاج اكثر  

A comparison between farmers in 1900, where in 1900 they were 40% of workers. They 

work in the field of agriculture. And the current farmers were producing a day enough food 

for an average of 5 people and work by hand, but at the present time it has become much 

duction.promore equipment and  

 

 
What does the pronoun “themselves” refer to?  Family farmers. 

 إلى ماذا يشير الضمير "أنفسهم"؟  مزارعو األسرة 

 

What is the wrong sentence according to the paragraph?  
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What is wrong with the options?  Half of the farmers in 1900 were engaged in agriculture. 

 . الزراعةكانوا يشتغلون في  1900نصف المزارعين في عام     بالخيارات؟الخطأ   وما ه 

Motorized  آليات = equipment’s  معدات 

 

 

 1900نقابة عمال نساء شركة 

How was the clothes (wear)? 

 كيف كان لبسهم؟ 

 

 Statue of Libertyسابعاً/ تمثال الحرية  

YorkNew  

 

Description of the statue  What does the 2nd paragraph talk about? 

 وصف التمثال   عن ماذا تتحدث الفقرة الثانية؟

 

Liberty?  What does it represent 

 حرية اليمثل؟ ذا ما

  

What is the kind of passage?     description        opinion      story       freedom 

  ما هو نوع القطعة؟      وصف    رأي        قصة         حرية 
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What is mentioned in the passage about the statue?  recognized by people around the world. 

 الناس حول العالم يعرفه الكثير من    عن التمثال؟  قطعةمذكور في الالما هو 

 

Spain        Britain        France   gift?  s aWho gave the Statue of Liberty a 

 بريطانيا          سبانياا       فرنسا   من أعطى تمثال الحرية كهدية؟ 

 

Why did France gift America the statue? 

  يبغى لها تركيز  الجواب واضح من القطعةيقولون ؟    لماذا أهدت فرنسا امريكا التمثال

 

A book and torch  hold in her hand?  es sheWhat do 

 كتاب وشعلة   ماذا تحمل في يدها؟ 

 

 

 ثامناً / قطعة صغيرة والسؤال عليها وين يروح االكل

 
kidneysmouth          brain                   stomachWhere do the food go?      

 

 الكلية          الدماغ             فم            معدة     أين يذهب الطعام؟

 

   meal prices listسعار الوجباتأ تاسعاً/ جدول بقائمة 

 
pizza =                                 15 riyals 

Rice and meat =                 20 riyals 

Fish =                                  13 riyals 

French fries and Cola =    11 riyals 

sandwich =                         9.5 riyals 
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If you have 10 Riyal, what will you buy?   sandwich      chicken       pizza       fish 

 إذا كان لديك 10 لاير ماذا ستشتري؟     ساندويتش  ألن سعره 9.5 .        دجاج      بيتزا         سمك  

 

The studio library 

What is the information required about the book?   The date of publication and publisher. 

  .ما هي المعلومات المطلوبة عن الكتاب؟    تاريخ النشر والناشر

 

Date of publication and publisherWhat information do you find when searching for a book?   

 ما المعلومات التي تجدها عند البحث عن كتاب؟   تاريخ النشر والناشر 
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 العمالت 
 

 Dolphinالدالفين 
 

 أديسون                 
 

 Saltالملح 
 

 ورشة عمل خالد 
 

 مواصفات سيارة  جدول          
 

 التواصل برامج           
 

 طبيب أسنان بطاقة معلومات عن شخص 
 

 )توقف عن السباحة(لوحة 
 

 رسالة من عمر يعزم صديقه أحمد على العشاء 
 

 رسالة توم اللي يرد على صديقه أن يراه بالويكند

 

 االسماك              

 

                                                                     

الثامن عناوين النموذج  
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 جزء استيعاب المقروء

 النموذج الثامن  

 أوالً/ العمالت 

)كيف اتخذت العمالت اسمها في العالم(   

(How the worlds currencies got their names) 

 

Which of the following was not used to derive the name of the coin? 

Or what is the wrong answer? 

about names of kingMaterial           weight           place           

   الخطأ؟يستخدم الشتقاق العملة ؟ أو ماهي االجابة  لمأي من التالي 

 ) بيكون جوابها أنهم ينسبوا العملة ألسماء الملوك وهذا خطأ ( ...

 عن أسماء الملك                                 مكان                             وزن                               مواد 

 

What is the origin of riyal?   Spanish- royal. 

 إسباني  اللاير؟   أصلما هو 

 

What are the similarities between Ringgit and the Mexican currency? 

They are all made of the same material. 

 ما هي أوجه التشابه بين الرينجيت  والعملة المكسيكية؟    كلها مصنوعة من نفس المادة

 

 (؟ الشيء المرتبط بين عملة الريجنت وعملة الروبية )الدرهم وما ه 

 ( silver مكتوب انهم مصنوعين من الفضة المادة. )بالقطعةمصنوعة من نفس 

 

 

What is the origin of the word “Pizzo”?  Latin word. 

The King’s currency =   عملة

 الملك 

The name of king = اسم الملك    
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 ما هو اصل كلمة "بيزو"؟  كلمة التينية 

 

The Kuwaiti DinarWhat is the most expensive currency?   

 الدينار الكويتي  ما هي أغلى عملة؟  

 

 Germany What is the origin of the word “Dollar”? 

 ألمانيا  ما هو أصل كلمة "دوالر"؟  

 

 Originatedmean? ” derivationWhat does the word “ 

 ينشأ      Originated    ؟  اشتقاق   ( Derivationمعنى كلمة ) 

 

 

There was a question about the dollar and what Mexico currency? 

Peso is taken from the weight.  

 البيزو ومأخوذ من الوزن .      كان فيه سؤال عن الدوالر وعملة المكسيك ماهي ؟

 

 

Light weightDerivation of the peso currency?   

 الوزن الخفيف .    اشتقاق عملة البيزو ؟ 

 

 

Peso refer to?  it”“What does the pronoun  

 البيزو .    ( يعود على ..؟itضمير )

 

 

material                 value            ?dinar and the rupee 

 المادة القيمة            ين؟جملتالخيارات فيها  وفيالدينار والروبية  

 

 

 Dinar Kuwaiti   ?What is the most expensive currency 

 دينار كويتي   ما هي أغلى عملة؟ 
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 sDolphinثانياً/ الدالفين 

Welcome to the dolphins' park we hope ………… 

 الدالفين نأمل ................. مرحبًا بكم في حديقة 

Which of the following is true for dolphins? 

Avoid eating animals 

They have many colors 

They are smart 

 إنهم أذكياء                 لديهم ألوان كثيرة         أكل الحيوانات  ب تجن     أي مما يلي ينطبق على الدالفين؟

 

 They have intelligence  said the dolphins don’t eat animals why?They  

 كان السؤال يقول إن الدالفين ...؟ 

 . intelligentوقد ذكر بالقطعة أنها  Very smartأذكياء جداً            ألوانهم مثل بعض               أكل الحيوانات  ن يتجنبو

  

To whom is this welcome phrase directed to? 

For people who came to see the fish 

People who attended the museum 

Visitors watching dolphins 

 ؟ ترحيبية لمن توجه هذه العبارة ال

 لألشخاص الذين جاؤوا لرؤية األسماك 

 األشخاص الذين حضروا المتحف 

 الزوار يشاهدون الدالفين 

 

What are they explaining?  They are explaining Dolphins City 

 (Dolphins Cityمدينة الدالفين )( في هذه القطعة؟    Explaining)عن ماذا يشرحون 
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 ثالثاً / أديسون 

 
Thomas Edison (February 11, 1847 – October 18, 1931) was an American inventor and 

businessman. He developed many devices that greatly influenced life around the world, including 

the phonograph, the motion picture camera, and a long-lasting, practical electric light bulb. He was 

one of the first inventors to apply the principles of mass production and large-scale teamwork to the 

process of invention, and because of that, he is often credited with the creation of the first industrial 

research laboratory. 

in his اختراع براءةEdison was a prolific inventor, holding 1,093 US patents .4 name, as well as many 

patents in the United Kingdom, France, and Germany. More significant than the number of Edison's 

patents, are the impacts of his inventions, because Edison not only invented things, his inventions 

established major new industries worldwide, notably, electric light and power utilities, sound 

recording and motion pictures. Edison's inventions contributed to mass communication and, in 

particular, telecommunications. These included a stock ticker, a mechanical vote recorder, a battery 

for an electric car, electrical power, recorded music and motion pictures. 

 

التي أثرت  1931أكتوبر    18- 1847فبراير    11كان توماس إديسون )  العديد من األجهزة  ( مخترًعا ورجل أعمال أمريكيًا. طور 

المتحركة ، ومصباح كهربائي عملي طويل    بشكل كبير على الحياة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الفونوغراف ، وكاميرا الصور

األمد. كان من أوائل المخترعين الذين طبقوا مبادئ اإلنتاج الضخم والعمل الجماعي على نطاق واسع في عملية االختراع ، ولهذا  

 مختبر. السبب غالبًا ما يُنسب إليه إنشاء أول بحث صناعي

اسم ، باإلضافة إلى العديد    4براءة اختراع أمريكية .  1093ر اإلنتاج ، وحمل  في اختراعه براءة اختراع ، كان إديسون مخترًعا غزي

من براءات االختراع في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. األهم من عدد براءات اختراع إديسون ، هي تأثيرات اختراعاته ، ألن  

ى في جميع أنحاء العالم ، وال سيما اإلضاءة الكهربائية إديسون لم يخترع األشياء فحسب ، بل أنشأت اختراعاته صناعات جديدة كبر 

 ومرافق الطاقة ، وتسجيل الصوت والصور المتحركة. ساهمت اختراعات إديسون في االتصال الجماهيري ، وعلى وجه الخصوص  

الكهربائية ، والطاقة الكهربائية ، والموسيقى  االتصاالت. وشمل ذلك مؤشر األسهم ، ومسجل التصويت الميكانيكي ، وبطارية للسيارة  

 . المسجلة والصور المتحركة

Edison the great inventorWhat is the best title?   

 اديسون المخترع العظيم ما هو العنوان األفضل؟  

 

What is the most invention that made him famous?  

bulb lightinvention of the                   The phonograph     

  اختراع الضوء     ما هو أكثر اختراع جعله مشهوراً؟  الفونوغراف 

 

 

Deafness" it " refers to?  
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 الصمم " تشير إلى؟ 

 

 

electric light and power ????? There is an invention in Section 

 الكهربائية الضوء والطاقة   القسم ؟؟؟ ؟هل يوجد اختراع في 

 

 

 

fire. startedWhy was he fired from his work?  

  بسبب النارلماذا طرد من العمل؟ 

 
 

Because he sold the Stick for 40,000a store?   edopen heHow  

  40.000ب   Stickألنه باع   محل؟كيف فتح 

 
AdvantageWhat was his opinion of his infection?   

 (  Feature advantageإيجابية أو ميزة ) Positive ...؟ كان ينظر إلصابته بالصمم على أنها

 

 
DeafnessWhat made him to be a scientist?   

 أنه ال يسمع(  (ممالص  ماذا فعل حتى يصبح عالم؟ 

 Deafnessالصمم   ماذا نفعه حتى يصبح عالم ؟ 

 
What does the word “bless” mean?  Happy = glad = joyful 

 ماذا تعني كلمة "بارك"؟ سعيد = سعيد = بهيج 

 
bid = offer to  عرض   –دعوة  

 

 

 Saltرابعاً / الملح 

Legend of the salt queen bhangaria 

 هذه القطعة تعتبر قصة أسطورية قبل سبعة قرون 
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 . الصخرالحقيقة أنه تم استخراج الملح من لكن 

 )حفروا عشان يبحثون عن الماء بأمر من الملكة مو عشان يكتشفون الملح 

 بالصدفة( وخاتم الملكة وجدوه    بالبحث، ي االكتشاف يجي فجأة ما يج

The founding of the mines in Bochnia and Wieliczka is the subject of a 

very beautiful legend of Saint Kinga, who lived in the 13th century, and 

.became 

According to a 077-year-old legend, a princess called the Blessed Kinga threw her ring 

into a salt mine at Marmaros in Hungary. While traveling from Marmaros to Cracow, 

she stopped at Weiliczka and her servants were told to dig a well. Instead of water, salt 

was discovered – and in the first lump of salt, which was taken out, Kinga’s ring was 

found. 

The legend is a story- but it is true that for over seven centuries, salt has been mined 

from the rock below the town of Weiliczka. After that date, horses were used to carry 

salt out, but the work was still very dangerous and many miners were killed or injured. 

The constant danger made the miners deeply religious and chapels were constructed 

underground where church services were held. After a chapel was destroyed by fire in 

1960, miners were not allowed to take wooden statues into the mine, so they began to 

carve sculpture from rock salt. 

Nowadays visitors are shown how salt was mined long ago, and can see the enormous 

chambers which have been dug out of the solid rock. They can also see pretty green 

lakes, and chapels with beautiful carvings. A special attraction is the Chapel of the 

Blessed Kinga, which was made by the miners themselves in a chamber 177 meters 

underground. 

في منجم ملح في مرماروس في   خاتمها The Blessed Kingaعاًما ، ألقت أميرة تدعى  077وفقًا ألسطورة تبلغ من العمر 

 وطلب من خدمها حفر بئر. بدال من الماء والملح  Weiliczkaتوقفت في  المجر. أثناء السفر من مرماروس إلى كراكوف ،

لكن من الصحيح أنه ألكثر من سبعة قرون   -األسطورة قصة  وجدت.  وفي أول قطعة ملح تم إزالتها ، كانت حلقة كينغا -تم اكتشافه 

الملح ، لكن العمل كان ال   نفد  . بعد ذلك التاريخ ، تم استخدام الخيول للحملWeiliczkaمن الصخر أسفل بلدة  ، تم استخراج الملح

 جعل الخطر المستمر عمال المناجم متدينين للغاية وبُنيت الكنائس  يزال خطيًرا للغاية وقتل أو جرح العديد من عمال المناجم.

  ، لم يُسمح لعمال المناجم بإدخال تماثيل 1960عام   تحت األرض حيث أقيمت خدمات الكنيسة. بعد تدمير كنيسة صغيرة بنيران في

في الوقت الحاضر يظهر للزوار كيف تم استخراج الملح منذ فترة  نحت من الملح الصخري. خشبية إلى المنجم ، لذلك بدأوا في ذلك

 الحجرات التي تم حفرها من الصخور الصلبة. يمكنهم أيًضا رؤية اللون األخضر الجميل طويلة ، ويمكنهم رؤية ما هو هائل

المبارك كينجا ، الذي صنعه عمال المناجم أنفسهم في غرفة   تات الجميلة. جاذبية خاصة هي كنيسةالبحيرات والمصليات ذات المنحو 

 تحت االرض.  متر 177
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What is the kind of the passage?     Epic       Tale          Fictions        Mystery.  

 ما هو نوع المقطع؟      ملحمة أو أسطورة       حكاية      خيال      غموض 

 

 )خيالي(  Factitious)الغموض(     Mystery      . ) أسطوري (  Epic ؟1( في برقراف Type of storyما هو نوع القصة ) 

 

 

sport      romantic            Real   What kind of story is in section 2?  

 عاطفي        رياضي         حقيقية؟  2ما هو نوع القصة في برقراف 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

What does the word “legend” ( أسطوري) mean?   Mythical story or tale   

 تأكدوا من الحل بأنفسكم في االختبار أو ملحمة      قصة أسطورية  ماذا تعني كلمة أسطوري؟

What does the word “legend” ( أسطوري) mean?     mine    epic       tale     salt  

 ( . mythical story)النهم وصفوا القصة أنها   tale( ؟   Legendمعنى كلمة ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Where did they find the queen’s ring?  In Salt mine       A heap of salt       Sand pile  

 أين وجدوا خاتم الملكة؟  في منجم الملح      كومة ملح      كومة رمل  

 

What did the queen ask the servants to ? find some water 

 ماذا طلبت الملكة من الخدم ؟ 

ألن في القطعة مكتوب في طريق السفر وقفت وطلبت منهم استخراج الماء فوجدوا الملح )   Some waterألنها تبحث عن 

 يعني هي مو مقررة تحفر بئر كانت تبحث عن الماء فقط (

 

 

Miners began to carve sculptures from rock salt because....? 

Easy to burn               Safer than wood               Chamber destroy             less dangerous 

 بدأ عمال المناجم في نحت المنحوتات من الملح الصخري بسبب ....؟ 

 سهل االحتراق                أكثر أمانا من الخشب                 تدمير الغرفة                    أقل خطورة  
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 ألنها آمنة ضد الحريق )ألنها ماتنحرق ( .  بالصخر؟ليش نحتوا 

 )ألن في القطعة ذكر أن المنجم احترق وبعدها صاروا يستبدلونه بالصخر لكونه ماينحرق (

 

 

Why did the queen ask the servants to dig the well? 

Gold mine           dig a mine            Bring her some water         Find a source of water 

 لماذا طلبت الملكة من الخدم حفر البئر؟ 

 منجم الذهب                حفر منجم                 أحضر لها بعض الماء                 ابحث عن مصدر للمياه 

 

What happened to them while they were in the mine? Burned out        chamber has burned 

 ماذا حدث لهم وهم داخل المنجم ؟ احترقت      احترقت الغرفة

 

What does the pronoun “ it ” refer to?    ???????????? 

 إلى ماذا يشير الضمير "هو"؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 

 ؟ ةالسنويسال ماذا حصل في هذا  السنةيذكر رقم 

 

 

 

 

 

 

  يغيرون اسمه الى بول  او بعض األحيان   خامساً/ ورشة عمل خالد

ساعات ألنه نسى شنطته ورجع يجيبها وأنه جاب هدية   4بيحصل معلومات يستفيد منها طوال حياته، ومدة وصوله للمنزل أكثر من 

 لزوجته وكانت سعيدة.

 

 Happy( سعيد ؟  pleasedمعنى ) 
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HappyMeaning of the word pleased?  

 سعيد  Happy؟   pleasedمعنى كلمة 

 

 

Someone decided to come back and take the worksheet again why? 

he needs to focus on the worksheet more. 

 قرر شخص ما العودة وأخذ ورقة العمل مرة أخرى لماذا؟

 ر.التركيز على ورقة العمل أكثيحتاج إلى 

 

.s of his lifearea differentin    ?he use to control oeshow d 

 . في جميع مجاالت حياته  ؟كيف يستخدم للسيطرة 

 . جميع مجاالت حياته e areafHis liبماذا أفادته ورشة العمل اللي حضرها؟ 

 

 

 

What does the word “effortless” mean?  Without work 

  ماذا تعني كلمة "من غير جه د "؟  بدون عمل

 

ours4 h More than  How long did it take? 

 . ساعات  4أكثر من كم عدد الساعات التي استغرقها؟  

 

 

Because he forgot his bagWhy did he take longer time?  

 . ألنه نسي حقيبتهلماذا استغرق وقت أطول؟  

 

.He forgot his bag   What did you remember when he was driving? 

 نسي حقيبته.   ماذا تتذكر عندما كان يقود سيارته؟
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.he gives her jewelry  What does he do to his wife? 

 يعطيها مجوهرات.   ماذا يفعل لزوجته؟

 

Worksheet.What is the meeting about?   

 ورقة عملما هو موضوع االجتماع؟ 

 

 

 sciplineDi      Energy         Lesson planWhat is the purpose of this workshop     

 ما هو الغرض من هذه الورشة

   االنضباط              الطاقة              تخطيط الدرس 

 

Why is it so excited?    

share the things that he learns with others           beautiful gift of his wife      He has a beautiful son   

 لماذا هو متحمس جدا؟ 

 مشاركة األشياء التي يتعلمها مع اآلخرين                         جميلة زوجته ديةه                    لديه ابن جميل 

 

 

 

at the end of a weekend              On weekend       When was the meeting? 

 في نهاية عطلة نهاية األسبوع                       في عطلة نهاية األسبوع؟ االجتماع  متى كان

 

 

everybody  he thanked? At the end of the meeting,    

 الجميع.   شكر؟في نهاية االجتماع مين 

.All present people   Who did he thank after finishing the workshop? 

 كل الحاضرين.  من الذي شكر بعد انتهاء الورشة؟

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

103 

 

 He forgot his bag.What makes him that he needs more time to what he learned?  

 نسي حقيبته ما الذي يجعله يحتاج إلى مزيد من الوقت لما تعلمه؟ 

 

 

 

 سادساً/جدول مواصفات سيارة

Model 2015    52٠1موديل عام  

Doors no.   بال أبواب 
Sedan سيدان  سيارة  

White      أبيض 
 

Whose specifications are these? 

 (. Carسيارة )    المواصفات؟لمن هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً/برامج التواصل 

 ولينكد ان   وإنستغرامجدول فيه برامج التواصل االجتماعي تويتر  

 

Linked in  What is the least program that women use? 

 النساء؟ أقل برنامج تستخدمه 

 

 Instagram? program most popularWhat is the  

 نستغرام ما هو البرنامج األكثر شهرة؟ ا

 الحل واضح ومباشر من خالل الجدول 
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3 hours-1How long time most men use social media?  

 ساعات  3- 1كم من الوقت يستخدم معظم الرجال وسائل التواصل االجتماعي؟  

 

 

  

6 hours -4 ?media use social most peopleHow long the times  

 ساعات  6- 4كم من الوقت يستخدم معظم الناس وسائل التواصل االجتماعي؟ 

 

 

 

 

 ثامناً/ بطاقة معلومات عن شخص طبيب أسنان

 
1)Name (Last, first name)   

2) Age       

3) Nationality    

4) job    

كل ما سبق من السؤال وبعدها يعطيك معلومات شخص في قطعة صغيرة جدا فتختار االختيار بنفس ترتيب المعلومات المرتبة فوق 

 في السؤال

 البطاقة فيصبح: حاطين خيارات لكن ترتيبها متغير والخيار الصحيح يكون نفس ترتيب 

saI ,Almutlg 

      32      

ranceF   

 dentist              هذه اإلجابة الصحيحةكل                     
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 تاسعاً/ لوحة مكتوب فيها

 

 

 

 

 

 

No non swimmers beyond this point )   ) 

 النقطةإذا لم تعرف السباحة عليك التوقف عند هذه 

it is not allowed to go further     /      stop if you cannot swim     / It is not allowed to children 

 

 عاشراً / رسالة توم اللي يرد على صديقه أن يراه بالويكند . 

Tom: ……………………………………………………………… 

Roger: I'm going to be busy on Friday but Saturday's fine. I'll see you then. 

 

What did Tom ask Roger? 

 
Can I visit you at weekend? 

 

 عطلة نهاية األسبوع؟ هل يمكنني زيارتك في   ؟  تمام( السبت لكن أنا مشغول يوم الجمعة )  اختار السؤال المناسب إلجابته
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 على العشاء  علي الحادي عشر /رسالة من عمر يعزم صديقه 

 وإذا تقدر تجي تعال بس رد علي قبل الليل .   عمر أرسل رسالة يقول فيها : إنه أنا واحمد بنطلع نتعشى برا اليوم الفالني 

 

To reply What did Omar want from Ali?  

 أن يجيب  ؟ ماذا يريد عمر من علي

 (Replyوش كان يبي عمر من علي ؟ يبي يرد عليه )االجابة فيها 

When is the dinner? 

 ء؟  متى العشا

 Friday night أتوقع سؤال متى العشاء ؟ 

 

 

 األسماكالثاني عشر / 

 

What the fish say is that the fish comes in different colors and shapes, 

how the fish takes oxygen into the water and that fish scientists are 

called Ichthyologist. They are expected to discover new species of fish in 

.the coming years 

 مختلفة،السمكة أن األسماك تأتي بألوان وأشكال  

 كيف تأخذ األسماك األكسجين إلى الماء وهذا علماء األسماك

 . من المتوقع أن يكتشفوا أنواًعا جديدة من األسماك في Ichthyologistيسمى 

 . السنوات القادمة

 

What does the word “resemble” mean?  Look like   يماثل - يشبه 

   )تشابه(   Look like ( ؟ Resembleمعنى )

 

What does the pronoun “it” refer to?  Oxygen 

 . الوكسجينا  مين؟( عائد على 4( في السطر الثاني من برقراف )itالضمير )
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 Fish  With more time what did the scientist discover? 

 االسماك.  العلماء مع الوقت يكتشفوا المزيد من ؟

 
animalsfish are amazing        Kinds or types of fish. What is the passage talking about?  

 تأكدوا منها         األسماك حيوانات مذهلة        أنواع االسماكالقطعة؟ عن ماذا تتكلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جولييت                        
 

 الربع الخالي وحقل شيبة              
 

 المرأة وزوجها اللي سافروا باريس          
 

 Tailgatingقطعة                   
 

 االم وبنتها تحت المطر                  
 

 جدول المطاعم )الوجبات السريعة(         
 

 بطاقة حفلة زفاف                    
 

 اعالن مفقودات )القلم الضائع(             
 

 عبارة تحذيرية                     
 

 رسالة شكر لمدير محل اصالح االجهزة     
 

 واحد اسمه توم وكاتبين له رد              

 

How much is it? 

                                                                    

التاسع عناوين النموذج  
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 جزء استيعاب المقروء

 

 النموذج التاسع  

 

 

 أوالً/ جولييت  

 

وإنها تزوجت وانتقلت إلى انجلترا سمعها،سنه بدأ يقل  17إن يوم صار عمرها   

أنفسهم. وإنها كانت طموحة وعملت منظمة لمساعدة البنات انهم يطوروا    

 

What is the title of the story?  Profile of Joliet  

 الملف الشخصي  المناسب؟ما العنوان 

 

  Stream"it" refers to?  

 "تشير إلى؟ مجرى 

 

What do you think of her husband?   busy   االجابة فيها 

 . (busy) مشغول ذكر فيها  اللياالجابة   ...؟ من خالل القطعة ماذا نستنتج

 

What isn’t mentioned in the story? She is death 

 .  أنها ماتت   في قصتها ؟ لم يذكرالشيء الذي  ما هو

 

Choose the correct order:  Married, travelled, met girls, establish.  
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 منظمتها. سافرت/شاهدت فتيات/ أسست  /تزوجت من خالل القطعة اختر الترتيب المناسب ؟ 

 

 ثانياً / الربع الخالي وحقل شيبة

Shaybah Oil FieldEmpty Quarter and  

 
….Shaybah Oil FieldBertrom Thomas wrote about his visit to   What did he do? 

 

 اسمه زار و كتب عن زيارته لحقل شيبة النفطي  Thomas   Bertram  سوى(؟اسم شخص وطالبين ماذا فعل أو )ايش 

 

  
Because they found birds and how birds get foodWhy were the scientist amazed when they visit it?  

 liveالجواب فيه كلمة  لوجود الطيور فيها وكيف تقدر توفر الغذاء لنفسهالماذا اندهش العالم عندما زاروها؟  

 

Middle = center of the desertWhere is the location of it?   

 ( The middle القطعةوفي  Center  )بالخيارات في منتصف الصحراء شيبة؟  أين يقع حقل 

 

.Ghawar is larger than Shaybah or ghawar Field? ShaybahWhich is bigger  

   شيبة  Larger thanغوارشيبة.    الخيار الذي فيه حقل غوار أكبر من حقل   شيبة؟أيهما أكبر حقل غوار أم 

 

Below zero at night. What is the temperature at night?  

 . الليلإنها تكون تحت الصفر في   الخالي؟درجة الحرارة في صحراء الربع 

 

 

 ثالثاً/ المرأة وزوجها اللي سافروا باريس

 

 امرأة وزوجها سافروا باريس ، تأخر الباص اللي ينقلهم من المطار . الفكرة العامة 

 وصلوا الفندق تعبانين ناموا وصحوا متأخر وراح وقت الفطور عليهم ، 

 واشترت بعض االشياء ،  City centerنزلوا يفطرون في مطعم وبعدين راحت لـ  

 ا لطيفين جداً ثم راحت للمطعم الهندي وبعدين راحت النهر وشافت الفرنسيين وكانو
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 أظن في اليوم الثاني أفطروا في الفندق بعدين راحوا برج ايفل . 

 

 
Where did they go on the second day?  Sight-seeing = view Eiffel tower.  

 إلى أين ذهبوا في اليوم الثاني؟ رؤية المناظر = منظر برج إيفل 

 

Shopping and sightseeing           family             foodFor     Why did they travel?  

 

      التسوق ومشاهدة المعالم السياحية         العائلة         طعاملل   ؟الزيارةالهدف من  لماذا سافروا

 

 

hotel on the first day nearThey stayed   What is not true in the first paragraph? 

 مكثوا في الفندق في اليوم األول  ما هو الخطأ في الفقرة األولى؟ 

 

 الصح: أنهم ناموا وصحوا وخرجوا للسوق . 

 

 

What is not true according to the paragraph:  

 

She sat the first night waiting under the hotel all day - 

  wandered and bought a sandwichShe went and - 

 ما هو غير صحيح حسب الفقرة: 

 

 تحت الفندق طوال اليوم  رجلست في الليلة األولى تنتظ -

 ذهبت وتجولت واشترت شطيرة  -

 

 

Choose the correct sentence according to the second Paragraph: 

  

She visited the Eiffel Tower 

She ate breakfast at the hotel 

 اختر الجملة الصحيحة وفقًا للفقرة الثانية: 

 

 زارت برج إيفل 

 أكلت الفطور في الفندق

 

 أو ماهي االجابة الصحيحة ؟  سؤال بالمقطع الثاني هل فطروا في اليوم الثاني بالفندق ؟
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 .  الصحيح أنهم فطروا بالفندق ثاني يوم   المقطع الثاني تكلم عنهم هل أفطروا بالفندق أو ال 

 

 
What does “head up to” mean?  ( moved towards)   Go to the city center    movement       walk  

 ماذا يعني    يتوجه الى أو يصل الى ؟    انتقل نحو    اذهب إلى وسط المدينة           حركة            يمشي  

 

Did they have breakfast at hotel on the second day? Yes, they did. 

 هل تناولوا اإلفطار في الفندق في اليوم الثاني؟  نعم لقد فعلوا

 

 

What does the pronoun “there” refer to? Sein River.  
 .إلى ماذا يشير الضمير "هناك"؟  نهر السين

  

 Tailgatingرابعاً/ قطعة 

is when a driver drives behind another vehicle while not  Tailgating

if the  collision leaving sufficient distance to stop without causing a

.vehicle in front stops suddenly 

 

التسبب في تصادم إذا  وعندما يقود السائق خلف مركبة أخرى دون ترك مسافة كافية للتوقف 

 توقفت السيارة التي أمامها فجأة.

 

 معناها ) هو اللي يمشي وراك طول الطريق وقريب منك ، المهم إنه فيه ناس يخافون 

 لكن األفضل إنك تحاول تبعد عنه أو توسع له وتدور لك مخرج ( يءالشذا من ه

 
Unsafe  What does " tailgating " mean?  

      (Unsafe)غير آمن  ؟Tailgatingمعنى 

 

What does the “escalate” ( تصاعد) mean?   Increase 
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 ماذا يعني تصاعد؟  زيادة 

 

 
Because it causes accidents or worries and gets scared  Why are people afraid of him? 

   (Worryingيقلق ويخوف )  أو Accidentsلكونه يسبب حوادث   منه؟الناس تخاف  ماذال

 
What is the second reason or the main idea of the second paragraph?  

road rage               fear engerPass  

  ؟ما هو السبب الثاني أو الفكرة الرئيسية للفقرة الثانية 

 
What did the defense driver do?  It is the least reason for accidents  Fewer accidents 

 .  accidentsFewerأقل سبب في الحوادث   السواقة الدفاعية ؟( Defense driverسؤال عن )

 

 

 

 خامساً / االم وبنتها تحت المطر 

 

Avoid the rain  What were the people doing in the mall? 

 تجنب المطر   ماذا كان يفعل الناس في المركز التجاري؟

 

wetNot to Why didn’t the mother go out with her daughter?   

 يكونوا مبتلين حتى ال    لماذا لم تخرج األم مع ابنتها؟

 

( cancer )    sick He has a dangerous diseaseWhat did the girl say about father?  

 لديه مرض خطير )سرطان(   ماذا قالت الفتاة عن والدها؟

 . dangerous diseaseأنه ابوها مريض بمرض خطير )سرطان( خالل كالم البنت عن ابوها ماذا نستنتج ؟من 
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Why did people wonder about her words? They trust of her words.   

 ( من نفسها . Trustمتعجبون من كالمها وأنها واثقه )  Wonderلماذا الناس واقفين يشاهدون الطفلة ؟ 

 

 

What did the people do at last? They went out laughing and remembering the happy things 

 ماذا فعل الناس في النهاية؟   خرجوا يضحكون ويتذكرون األشياء السعيدة 

 

Why were people laughing when the mother ran with the daughter?  

Because they remember their childhood 

    Childhood ألنهم تذكروا طفولتهم  البنت؟الناس كانت تضحك لما ركضت االم مع  ماذال

 

 

What will wash the city? The rain falling 

 ما الذي سيغسل المدينة؟ سقوط المطر

  

Happy memories  What effect did he leave on the same speaker? 

 .سعيدةذكريات  المتكلم؟األثر الذي تركه في نفس  ما هو

 

There is someone? He chased after their car quickly 

 ها في االختبار تأكدوا من   .بسرعةورا سيارتهم   شخص؟ لحقهميقول ان فيه 

 

 

 السريعة(  )الوجباتسادساً/ جدول المطاعم 

 
  K.F.C.What is the restaurant which most adults go to?   

   كنتاكي  (؟Adultsأكثر مطعم يستهلكه المراهقين )
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What is the most popular restaurant in the world for all ages? MacDonald’s.  

 ماكدونالدز.   االعمار؟ما هو أكثر مطعم يحبه جميع الناس من جميع 

  

 سابعاً/ بطاقة حفلة زفاف

Wedding Ceremony Invitation 

 

Families Mr. Al-Ali and Mr. Al-Nasser 

request the pleasure of your presence 

at the marriage of our children 

Ali 

to 

Maha  

Saturday, the 17th of May 

At six o’clock in the evening 

Plaza Hotel 

New York 

 
Who invited for the wedding? 

 

families Both/ The groom's family / The bride's family / Michael and Marie  

 

 كال العائلتان / عائلة العروس / مايكل وماري /  عائلة العريس  من دعا لحضور حفل الزفاف؟

 

 ثامناً/ اعالن مفقودات )القلم الضائع( 

 

 قلم ماركة مونت بالنك وضائع من صاحبه

 
Missing items        advertisementMissing What is the kind of advertisement?    

 

 إعالن مفقود  ما هو نوع االعالن؟ 

 

 

Because it was a gift (present) from his fatherWhy is the pen important for his owner?  
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 ألنها كانت هدية )هدية( من والده لماذا يعتبر القلم مهًما لمالكه؟ 

 

 

 تاسعاً / عبارة تحذيرية

(Road closed ) 

What do you understand of this sentence? 

 Can not use the road     Not allowed to pass from it  
 استخدام الطريق ال يمكن      هنا.مسموح العبور من  غيرمنها؟  ماذا تفهم 

 

 األجهزة عاشراً/ رسالة شكر لمدير محل اصالح 

 

 

 بجهازه.ألنه كانت عنده مشكلة   على تعاملهم فيها الموظفين الشركة ويمدح محمد مدير   أحد العمالء يشكر فيها رسالة

 

 
What was the problem with his device?  Why did he go to the company? 

his phone.Unwanted program in  They found an application he didn’t download. 

   .) مو هو حملها (  أنهم وجدوا برامج تمت إضافتها بالجهاز بدون علمه  ؟أو لماذا ذهب للشركة ما المشكلة بجهازه

 

Mobile phoneWhat does the “device” mean?  

 جوال  ماذا يعني "الجهاز"؟ 

 

.hanksT  What was the message that the man sent to the shop? 

 الشكر  حمد؟دير الشركة مماهي الرسالة التي أرسلها العميل لم

 
an antivirus application. edThey download? or what is true What did they do for the man 

 .بتنزيل تطبيق مضاد فيروسات  قاموا االختيارات؟أو ما هو الصحيح من  ماذا فعلوا للرجل

 

 

 manager -Director What does the word “head” mean?    

 ل المسؤوالمدير ماذا تعني كلمة "رأس"؟ 
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other people about the company. ellT         He will recommend the shop.What will the man do?  
 ماذا سيفعل العميل؟ سوف يوصي الناس بالمحل        أخبر اآلخرين عن الشركة 

 

He is their manager What is the relationship between Mohammed and them? 

 هو مديرهم ما عالقة محمد بهم؟ 

 

 Manager job?What is Mohammed's work and his  
 مدير ما هو عمل محمد وعمله؟ 

 

Taken the phone What is true according to the passage?   

 أخذت الهاتفما هو الصحيح حسب المقطع؟ 

 

 الحادي عشر / واحد اسمه توم وكاتبين له رد

 

 مكرر 

 
Tom: ……………………………………………………………… 

Roger: I'm going to be busy on Friday but Saturday's fine. I'll see you then. 

 

What did Tom ask Roger? 

 
Can I visit you at weekend? 

 

 هل يمكنني زيارتك في عطلة نهاية األسبوع؟   ؟ (تمام السبت لكن أنا مشغول يوم الجمعة )  اختار السؤال المناسب إلجابته

 

 الثاني عشر / قطعه قصيره مكتوب فيها 

 

 
7.99 Riyals  s'It   it?is How much  

 لاير   7.99كم سعره ؟ 

 قطعة تتكلم عن الوقت 
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What time of the class? 

At 9 a.m.      في التاسعة صباحا 

It's 9 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 مملكة سبأ 

 

 No Smokingتحذيرية صورة 

 

 معلمة رسالة ايميل شكر من طالب إلى 

 

 قناة السويس 

 تاريخ الطابع البريدي

 جو ايسلندا 

Stress  وتأثيره على االنسان 

 Globalizationالعولمة 

 سيارة اآليس كريم 

 

  العاشر عناوين النموذج
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   عاشرالنموذج ال

 جزء استيعاب المقروء

أوالً/ مملكة سبأ    

What is the best title for the passage?   History of Sheba and Bilqis         The prophet Solomon           

 ما هو أفضل عنوان للقطعة ؟    تاريخ سبأ وبلقيس         النبي سليمان عليه السالم       

 

 

  Fire Riskثانياً/ صورة تحذيرية فيها نار ومكتوب 

 

 

 

 

 

play          study         emoks?  s not tohis sign meanT 

 يلعب          يدرس           يدخن؟ اإلشارة تعني أالهذه 

 Relationاالكل الهندي 

 مدغشقر وكان يتكلم فيها عن حيوانات  

 Gasالغاز  

 النمو السكاني 

 طائر ثقيل غير قادر على الطيران
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 ثالثاً / رسالة ايميل شكر من طالب إلى معلمة 

 بالبداية    Sirقطعة قصيرة عبارة عن رسالة ايميل مكتوب 

 . لك. وأشكرك على تعليمي ومساعدتي في حلول الواجبات وممتنة 

 . واسمه.وآخر شي احترامي 

 .أنساكلن  أنيمن طالب لصديقه لمساعدته في حل الواجبات وفي األخير كاتب  ةموجه ةأو قطع

 

 البعض قال الجواب لزميل الدراسة، والبعض قال الجواب لمعلمه، فكال اجابتين صحيحة حسب  مالحظة: رسالة ايميل لشكر،

 ما إذا كان رسالة شكر بفهم لدرس الي ذكر، إذا قال في رسالته في ايميل شكر بحله للواجب تقولي إجابة موجهة لصديق، أ

 تقولي إجابة معلم 

 المدرسة                                زميله في الكالس                              المعلم                          أبوه  ...؟ الرسالة موجهة لـ

 

The school                      Classmate                Teacher               his dad   …...?Message addressed to  

 

 
 رابعاً/ قناة السويس 

 

 )تحدثت عن الفرنسي اللي كان مسؤول عن مشروع السويس وكيف العائالت

 . 3الحاكمة في أوروبا فرحت باالفتتاح( قطعة قصيرة عليها سؤالين أو 

 

 
By the new building compared to the Suez Canal was  

 

   expensiveinExtremely     

 

                       للغاية ةمكلف  غير      بالمبنى الجديد مقارنة بقناة السويس كان

  

 

 

 

 sFor the European   To whom the opening of the Suez Canal is important? 

 األوروبية    كان هذا المشروع مهًما لمن؟ 
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harbor made-ManPort Saeed is?  

 صنع اإلنسان المرفأبور سعيد هو؟  

 

 
French  What is the nationality of the project manager? 

 فرنسي   ما هي جنسية مدير المشروع؟

 

 
Suez Canal connects between: 

Two rivers               ChannelsTwo                 Two Seas 

 السويس يربط بين قناة 

 نهرين                        قناتين                           بحرين

 

 
 .من كل العالم ووزراء وملوكحضر االفتتاح رؤساء 

The opening of the Suez canal was attended by a lot of royal families, 

presidents, prime Ministers from over the world 
 

 

 

 

 خامساً/ تاريخ الطابع البريدي 

 

 
Postage Stamp     HistoryMailing     Mail Postage      Mail Story      Start Mail    Title of the passage? 

 

 طابع بريدي             تاريخ البريد         طابع البريد             قصة البريد                 البريد  بداية         عنوان المقطع؟

 

How do messages arrive in the old days? Or why didn't the letters arrive?  

 

Receivers pay to receive a message 

 

 يدفع المستقبلون لتلقي رسالة.   كيف تصل الرسائل قديما؟ أو لماذا لم تصل الرسائل ؟
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 Britain Which country uses most stamps? 

   بريطانيا  كثيرا؟ أي بلد يستخدم الطوابع

 

 

 

Because she is gaining weight  Why does sending messages cost money? 

ً   لماذا إرسال الرسائل يكلف المال؟  ألنها تكتسب وزنا

 

 

 

Britain ( UK )   Postage stamp? a apply to What is the first country 

 بريطانيا )المملكة المتحدة(   ما هي أول دولة تطبق طابع بريد؟

 

 
he system was applied in most countries.. Tthey accept Yes, Did people accept that or not? 

 ، وتم تطبيق النظام في معظم الدول. قبلوانعم  هل قبل الناس ذلك أم ال؟

 

 
they are forced to pay money Becausemail? Why did not people receive their stuff from the  

 ألنهم مجبرون على دفع المال  لماذا لم يستلم الناس أغراضهم من البريد؟ 

 

 
accepted The meaning of the word "adapted"? 

 قبلت  معنى كلمة "تكييف"؟ 

 

 
What did Hill suggest the government employee do? 

The price should be proportionate to the weight Senders must buy a stamp 

 المرسلين شراء طابع به يجب أن يكون السعر متناسبًا مع الوزن الذي يجب على   ماذا اقترح هيل على الموظف الحكومي أن يفعل؟

 

 

Delivery  was:In 1800 the hardship of sending messages  

 أو التوصيل  التسليمكانت مشقة إرسال الرسائل هي:  1800في عام  

 

 
weight by        Number of pages  Before 1384 how to deal with messages?  

 بالوزن       ت عدد الصفحا   الرسائل؟كيف يتم التعامل مع  1384قبل 
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 سادساً / جو ايسلندا 

 

 واحد دائماً يسافر لمكان عند البحر بس السنة الماضية قرر يسافر لجزيرة 

 مع علمه أنها باردة وممطرة ولما راح هناك طلع الجو أكثر مما يتوقع أبرد وممطر أكثر

 وكان معهم مرشد سياحي متواصلة،أيام  9الشمس واستمر المطر  ما شافوذكر أنه  

 للخطر،( وغير معرضة Dryعلمهم كيف يحافظون على اشياءهم جافة ) 

 بالشاطئ.ايام رجعت االجواء مشمسة وحلوة واستمتعوا فيها   4وآخر 

 
One always travels to a place by the sea, but last year he decided to 
travel to an island Knowing that it was cold and rainy, and when he 

was there, it got colder and rainier than he expected. He mentioned that 
he did not see the sun and the rain continued for 9 continuous days, 

and he had a tour guide with them 
Teach them how to keep their things dry and invulnerable 

And the last 4 days the weather returned, sunny and sweet, and they 

enjoyed the beach. 

 

Title of the passage?  

 

The worst vacation of my life 

I advise you not to travel to Iceland 

things in these timesDifficult times, you learn new  

 

 عنوان المقطع؟ 

 

 أسوأ عطلة في حياتي 

 أنصحك بعدم السفر إلى أيسلندا

 تتعلم أشياء جديدة في هذه األوقات  الصعبة،في األوقات 

 

 

 

 

a weekis rainy  Itweather? What did you understand from paragraph number ... about the  

 اسبوع  الجو ممطر ؟ . الطقس.. عن الفقرة.ماذا فهمت من رقم 

 

 

 

 The sunWhat does " it " refer to?  

 الشمس؟ الى ماذا يشير الضمير
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 WetWhat does " dabble " mean?  

 رطب   "؟بلل  ماذا تعني كلمة "

 

 

wet         refund        not happy           TiredWhat does " exhausted " mean?   

    ليس سعيدا         إعادة مال       مبلل     متعبه       ماذا تعني كلمة "مرهق"؟

 

 

Because the weather got better last days?Why was he happy in the  

 ألن الطقس أصبح أفضل لماذا كان سعيدا في االيام االخيرة؟ 

 

 

Why did the writer talk about the weather? 

He wanted to give information about the weather for everyone who wants to go to a particular city 

 أراد تقديم معلومات حول الطقس لكل من يريد الذهاب إلى مدينة معينة  الكاتب عن الطقس؟لماذا تحدث 

 

 

Relaxing            ead booksR         What does the man do every summer? 

 االسترخاء         اقرأ كتب      ماذا يفعل الرجل كل صيف؟ 

 

 

how to keep their objects dry   him learn?What did the man and the people with  

 كيفية الحفاظ على أجسامهم جافة ماذا تعلم الرجل ومن معه؟ 

 

 

He did not see the sun for 9 days. 2 about the city where the man is? paragraphWhat is meant by  

 أيام.  9لم ير الشمس لمدة  عن المدينة التي يوجد فيها الرجل؟   2ما المقصود بالفقرة 

 

 

What is the correct of the following options:  

The man did not know anything about Iceland 

weather.The man was not ready for the  

 اإلجابات التالية صحيح ما هو الصحيح من الخيارات التالية: أحد 

 

 لم يكن الرجل يعرف شيئًا عن أيسلندا 

 لم يكن الرجل مستعدا للطقس.

 

has improved weatherBecause the  Why was he happy in the last days?  

 .improvedألنه الجو تحسن     االيام؟انبسط بآخر  ماذال

 

 

Everyone wants to understand and know about Why did the writer talk about the weather? 

the weather when they travel to a specific city 
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 معينة. يبغى الكل يفهم ويعرف عن الطقس لما يسافروا لمدينة   الطقس؟الكاتب تكلم عن  ماذال

 

 

 
 

 والزلزال    ( وتأثيره على االنسانStressسابعاً/ )

 

 
Pressure Meaning of the word "Stress"? 

  الضغط  معنى كلمة "اإلجهاد"؟

  

 

 
The pronoun (it) refers to? 

Body          adrenaline       Cholesterol 
 ...؟ لـ أمراض.. يعود  3( وكان مذكور قبلها itالضمير )  

 الجسم        االدرينالين            كوليسترول

 

What is the meaning of "fight in fight response"?   

Fight means the way the human body reacts to dangerous situations. 

 القتال"؟ ما معنى "القتال في الرد على 

 القتال يعني الطريقة التي يتفاعل بها جسم اإلنسان مع المواقف الخطرة.

 

 

 
Why did the author use the pronoun "we" in the first paragraph? 

this feeling. dBecause he believes that everyone has experience 

 األولى؟ لماذا استخدم المؤلف الضمير "نحن" في الفقرة 

 الشعور. يمر بهذا ألنه يعتقد أن كل شخص 

 
under pressureWhat is the meaning of the word overloaded?  

 تحت الضغطما معنى كلمة مثقل؟ 

 

What do u understand from the passage 5?  

  

Digestive system & immune system essential 

considered essential notDigestive system & immune system  

All body system considered essential 

 ؟ 5قطعة ماذا تفهم من ال

  

 الجهاز الهضمي وجهاز المناعة ضروريان 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

125 

 ال يعتبر الجهاز الهضمي والجهاز المناعي ضروريين 

 تعتبر كل أجهزة الجسم ضرورية 

 

 life someone Save  in earthquake? understand from the passageWhat do u  

 حياة شخص الحفاظ على ؟ في الزلزال  ماذا تفهم من المقطع

 

 

 

 

 Globalizationثامناً / العولمة 

 
 الهند( عن شيء يجيبونه من أمريكا على سفن إلى  تكلمت (

 

 
old        new       Tiredmean?     antique  What does the word  

      القديمة        جديد       متعب   ؟عتيقماذا تعني كلمة 

 

 

 
?????????? example an ''As Why did Indian food or "plant" mention?  

 بداية اإلجابة هي '' كمثال  لماذا ذكر الطعام الهندي أو "النبات"؟

 

 

 

 

 

 

 

About the importance of globalization todayIf the text is completed, it will talk about what?  

 حول أهمية العولمة اليوم  إذا اكتمل النص سيتحدث عن ماذا؟ 

 

 

 

 

 

).) between them-The first answer. it is two words and there is (( "it " refers to: 

 ( بينهما(. -)الجواب األول: كلمتان وهناك )" إلى: itتشير كلمة " 
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Where does pepper /spicy food come from OR where did peppers & spicy 

 North and South America 

 من أين يأتي الفلفل / الطعام الحار أو من أين يأتي الفلفل والتوابل 

 أمريكا الشمالية والجنوبية  

 

 

 

 

North America and South  Where is pepper grown? 

 . أمريكا الجنوبية والشمالية الفلفل من وين أصله؟ 

 

 أمريكا الشمالية والجنوبية   من وين يجيبونه؟
 

 

 

"it'' refers to?  

 المقطع قد يكون الجواب أحد الذين ذكروا في  أنها '' تشير إلى؟ 

 

 

 .بالقطعة.يمكن يعود على شعب دول مذكورين   ...؟ ( تعود لـTheyكلمة )

 

 

 

Plants  mean?What does ''herbs ''  

 النباتات ماذا تعني كلمة أعشاب؟ 

 

 

 

 

Choose the passage's title   

 اختر عنوان المقطع 

 

 

Long time  Who Invented Globalization? 

 

 من وقت طويل   العولمة؟من اخترع 

 

 

 

Global Government  The great power of the passage refers to? 

 الحكومة العالمية القوة العظيمة للمقطع يشير إلى؟ 
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Globalization    Education    poverty rates? sWhat limit 

 العولمة            التعليم     ما يحد من معدالت الفقر؟

 

 

 

China and the Arabian Peninsula  origin of artifacts and antiques:The  

 وشبه الجزيرة العربية  الصين والتحف:أصل القطع األثرية 

 

 

 

The great power  الموجود بالقطعة يعود على ..؟ Global government  )غير متأكدين من االجابة( 

 

 

development- improvement. 

 

 

traditions - Habit 

 

 

 

 

 

 تاسعاً / سيارة اآليس كريم

 
.ice cream caran The driver of  Who is the best car driver? 

 . سائق سيارة مثلجات من هو أفضل سائق سيارة؟  

 

 

sells ice cream        good driver   :(1) you understand that paragraphFrom  

 

 بيع اآليس كريم ت       سائق جيد    أن:( أنت تفهم 1من الفقرة ) 

 

 

Ice cream history What is the best title for this passage? 

 تاريخ اآليس كريم ما هو أفضل عنوان لهذا المقطع؟ 

 

 

arcream cIce  What is the car's name? 

 سيارة ايس كريم ما اسم السيارة؟ 

 

Ice cream carWhat is the type of car?  

 سيارة آيس كريم. ما هو نوع السيارة؟ 
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He is happy and does not complain. What is right about ice cream's car driver? 

 إنه سعيد وال يشتكي. ما هو الصواب في سائق سيارة اآليس كريم؟ 

 

 أنه مو متذمر ومبسوط فيها. ما هو الصحيح عن السائق؟  

 

 

 

Journey  What does " expedition " mean? 

 رحلةماذا تعني "إكسبيديشن"؟ 

 

 

 
Ice cream. of? The frozen desert includes 60%  

    آيس كريم٪ من؟ 60الحلوى المجمدة تشمل 

 

 

 

Smithsonice cream?  sWho discover 

 سميثسون من اكتشف اآليس كريم؟ 

 

 
Asia  Who added fruits to ice cream? 

 آسيا  من أضاف الفاكهة إلى اآليس كريم؟ 

 
 ؟ غير معروفالسؤال 

Ice cream in its natural form 

 ؟ غير معروفالسؤال 
 آيس كريم بشكله الطبيعي 

 

 

 

not enough sugar  during the World War? cream-iceWhat happened to  

 ما يكفي من السكر ماذا حدث لآليس كريم خالل الحرب العالمية؟ 

 

 

 سوت حوادث سؤال عن معنى كلمة واللي فهمته من قبل السياق أنها ما 

 ( أعتقد أنه يقصد   Low…ومن ضمن االختيارات لمعنى الكلمة )

 مرورية. أنها ما اخذت مخالفات 
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 Relationعاشراً / االكل الهندي 

 

 

 

 

 

 

 
 الليمور  ومنها حيواناتالحادي عشر / مدغشقر وكان يتكلم فيها عن 

 
. They are species and around 100 existing genera and consisting of 15 families , divided into 8 mammals are Lemurs

existing lemurs are small, have a pointed snout, large eyes, and a long tail. . Most Madagascar native only to the island of
).nocturnalThey chiefly live in trees and are active at night ( 

نوع موجود. هم مواطنون فقط في جزيرة مدغشقر.   100جنًسا وحوالي    15من عائالت وتتكون  8الليمور ثدييات ، مقسمة إلى  

معظم الليمورات الموجودة صغيرة وذات أنف مدبب وعينان كبيرتان وذيل طويل. هم يعيشون بشكل رئيسي في األشجار وينشطون  

 في الليل )ليلي(.

 
tailed lemur-Ring                bang lumber            Species        :refers to "its" 

 

 ليمور حلقي الذيل                    فرقعة الخشب                   نوع     إلى:تشير كلمة "لها" 

 

 

 

 

 تقليل إنتاج الغاز من قبل الحكومة /الثاني عشر

 .سعرهامريكا جعلت سعره أغلى، والنَاس أصبحوا ال يستخدموه بسبب غالء 

 

Because they want to increase the price of gas Why did the government reduce production? 

 ألنهم يريدون زيادة سعر الغازلماذا خفضت الحكومة اإلنتاج؟ 

 

What is the reaction of the speaker?    

a good sign. He thinks it isUnpleasant     he did not know about the change         

 ما هو رد فعل المتحدث؟
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 عالمة جيدةغير سارة         لم يكن يعلم عن التغيير         

 

expensive Gasoline became very? oline in 2008gas essWhy did use l 

 ألنها باهظة الثمن ؟ 2008أقل من البنزين في عام لماذا استخدمت كمية 

 

 

 

 عشر / النمو السكاني لثالثا

 

 

 

 

 

 

 عشر / طائر ثقيل غير قادر على الطيران  رابعال
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 اآليس كريم 

 فيزوف( )بركانالبراكين 
 

 
 )البزنس(كيف تبدأ مشروعك 

 
 العربية وربطها بأوروبا السفن 

 
 الوجبات السريعة وأضرارها )الهمبرجر(

 
 أطفال يلعبون  عبارة تحذيرية

 
 هيئة الغذاء والدواء 

 
 فهرس الوحدات

 

 عبارة سبب نزالت البرد

 

 134صورة مادة انجليزي 

 

  لآلخرين ونظرته البروفيسور

 

 قطعة صغيرة عن الورق 

 

 الخل

 

  الحادي عشر النموذج عناوين
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  حادي عشر النموذج ال

 جزء استيعاب المقروء

 

 أوالً/ اآليس كريم  

 مكرر في النموذج العاشر

 .History of Ice creamالقطعة؟  عنوان 

 

 

 مكرر في النموذج الثاني  فيزوف(ثانياً/ البراكين )بركان 

 

 

According to Paragraph (1), which of the following is TRUE?  

By measuring seismic activity, it is possible to predict a volcanic eruption. 

 ( ، أي مما يلي صحيح؟ 1وفقًا للفقرة ) 

 من الممكن التنبؤ بحدوث ثوران بركاني. الزلزالي،من خالل قياس النشاط 

 

 

According to Paragraph (2), why was the eruption in 79AD so severe? 

There was a long period without seismic activity and then it started again. 

 م بهذه الخطورة؟   79( ، لماذا كان ثوران البركان في عام  2وفقًا للفقرة ) 

 ت هناك فترة طويلة بدون نشاط زلزالي ثم بدأت مرة أخرى. كان
 

 

 

.believes that his feelings will be shared by many   What do we understand from the pronoun "we"? 

 سوف يشاركه الكثيرون في مشاعره. ؟   Weماذا تفهم من الضمير 

 

 

From Paragraph we understand that Pliny the Younger?  

gave detail about the eruption and the effect it had on the population.  

  ؟ أن بليني األصغر الفقرة نفهممن 

 أعطى تفاصيل عن االنفجار وتأثيره على السكان. 

 

Looking backmean?  "What does "retrospect 

 النظر إلى الخلفماذا يعني التأمل في الماضي؟ 
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.the name of the mountain Because Why is it called Vesuvius volcano? 

 ألن اسم الجبل فيزوف   االسم؟لماذا سمي بركان فيزوف بهذا 

 

What is the cause of the volcano eruption? 

the rush of molten rock and hot water to flowThe collision of tectonic plates led to  

 أدى اصطدام الصفائح التكتونية إلى اندفاع الصخور المنصهرة وتدفق الماء الساخن   ما سبب ثوران البركان؟

 

 

Why was the strongest volcano?   Vesuvius volcano is the most famous because?  

The city of Pompeii remained hidden under a layer of volcanic ash for 1700 years 

 عام   1700ظلت مدينة بومبي مخفية تحت طبقة من الرماد البركاني لمدة      ؟هو األشهر بسبب   زوفلماذا كان أقوى بركان؟ بركان في

 

 

 

 ( ويكون ناجح )البزنسثالثاً / كيف تبدأ مشروعك 

 
What is the most important thing in a new business?  

spare money for emergenciesand  There is always extra 

 هناك دائًما أموال إضافية احتياطية لحاالت الطوارئ   ما هو أهم شيء في عمل جديد؟

 

 

 

Facts               Answers              Questions    to?  referWhat does "They " 

  

 حقائق         اإلجابات         أسئلة      إلى ماذا تشير كلمة "هم"؟

 

 

information. givesThe author    The main idea of the article is? 

 معلومات  المؤلف يعطي الفكرة الرئيسية للمقال هي؟ 

 

 

 

Strongly          Basically       Important?    "crucialWhat is meant by the word " 

 
 في األساس       بقوة      مهم"    مهمما هو المقصود بكلمة "

 

Danger?    mean "risk"What does  
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 خطيرة؟  ماذا تعني المخاطرة 

 

 

risks considerThe plan of business?  

 المخاطرة  من احترس  العمل؟ خطة

 

 وطوروها. رابعاً / السفن العربية وربطها بأوروبا وكيف استفادوا من تجارب العرب 

 

 

  Links?  The pronoun "They" refers to 

   لروابطا الضمير "هم" يشير إلى؟ 

sails Arab Latin?  refers to is improvement"Th"   

 (This improvementتعود لـ ) ؟...  .sails Arab Latin    هذا التحسين" يشير إلى؟" 

 

Description        persuade    This passage is?   Critic         

 ها في االختبار تأكدوا من
 

  Description        persuade    ?   Critic        2 write this passage Why did the writer 

 

 ها في االختبار تأكدوا من     وصف           اقناع                  نقد    ؟ 2 الكاتب المقطعلماذا كتب 

 

 
 

 خامساً/ الوجبات السريعة وأضرارها )الهمبرجر( 

 
A teacher explains to students about fast food and its damages, and she conducts an experiment on 

the burger to clarify its disadvantages, and every week she photographed it for 6 months, and it 

turned out that his shape hadn't changed, but he had become rough. 

 
، وكل أسبوع تصوره  مضارهمعلمة تشرح للطالب عن الوجبات السريعة وأضرارها، وقامت بإجراء تجربة على البرجر لتوضيح  

 ولكنه أصبح قاسي  ، يتغيرشكله لم  أنأشهر، واتضح  6لمدة 
 

6 monthsHow long does this scientific study take?   

 أشهر  6كم من الوقت تستغرق هذه الدراسة العلمية؟ 

 

 

Why did not the burger rot after studying?  
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)(preservatives and industrial colors chemicalsBecause it consists of  

 ( ألنه يتكون من مواد كيميائية )مواد حافظة وألوان صناعية  لماذا لم يتعفن البرجر بعد الدراسة؟

 

 

 

eacherT    ?Who did this experiment 

 المعلم ؟ من قام بهذه التجربة 

 

 
      Strongly         Closely          Basically?  yntiallesesThe meaning of the word  

 جوهريا أو أساسيا       بقوة      بعناية   معنى الكلمة جوهريا؟

 

 

because it is cheap?   Why do people eat hamburgers 

 ألنها رخيصة  لماذا يأكل الناس الهامبرغر؟ 

 

Paragraph 3In which paragraph talk about bad eating?   

 3الفقرة في أي فقرة تتحدث عن سوء األكل؟ 

 

What is true? 

 

famous.Burgers or fast food are cheap and        We must change our unhealthy food to healthy food 

 ؟ الصحيح ما هو 

 البرغر أو الوجبات السريعة رخيصة ومشهورة.          يجب أن نغير طعامنا غير الصحي إلى طعام صحي

 

What is the best title for the passage? 

 

more careful we eat                           is popular unhealthy food                  fast food 

 
 نأكل  فيماأكثر حرصا          مشهورة  الوجبات السريعة       طعام غير صحي   ؟ه القطعةما هو أفضل عنوان لهذ 

 

 بمكان مخصص لألطفال  كرةسادساً / عبارة تحذيرية يذكر فيها أنو واحد يلعب 

(Childrenوموجود بالسؤال ) Not   ؟... 
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  notألن في السؤال مكتوب       Drive Fastالجواب 

 

Use telephone 

 

Make noise 

 

 

 

 سابعاً / هيئة الغذاء والدواء

Saudi Food and Drug Authority 

 
What is the mission of the Food and Drug Authority? 

and imported products localThe Authority is responsible for regulating  

 الهيئة مسؤولة عن تنظيم المنتجات المحلية والمستوردة   ما هي مهمة هيئة الغذاء والدواء؟

 

 

 s and foreigners Saudi      Saudi only    Who benefits from it? 

   السعوديون واألجانب     سعودي فقط    من الذي يستفيد منه؟ 
 

 

internal and external       Arabs and Europe           Arabs      receive? authoritythe  esWhere do 

 داخلي وخارجي          العرب وأوروبا        عرب     ؟ستلم الهيئةمن أين ت

 

 

 ثامناً / فهرس كتاب ألربع وحدات مع عناوين تحت كل وحدة
  history and trade (Hercans) والتجارة(التاريخ  الهيركنز )قطعة 

 

  Unit 1                                 Family     

   Unit 2            Dealing with People   

         Unit 3         Customs and Traditions          

Unit 4          Economic (Business) 
 
 فيه هذا العنوان. المطلوب الجواب برقم الوحدة الذي ذكر 

 ...؟  والعائلة وحدة ذكر فيها احترام الوالدين  (1
 التعامل مع الناس   (2
 ؟ Culture  /Socialityوحدة عن العادات والتقاليد  (3
 االقتصاد والمال   (4
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amilyF Which unit speaks of respect for parents?  

 العائلة   أي وحدة تتحدث عن احترام الوالدين؟

 
yEconomWhich unit talks about money?  

 القتصاد ا   أي وحدة تتحدث عن المال؟

 

 

EconomyWhich unit talks about stocks?  

 القتصاد ا  ؟األسهم أي وحدة تتحدث عن 

 

 

Which unit talks about story? 

     ؟القصة أي وحدة تتحدث عن 

 

 

Where do we find a family closeness? 

 أين نجد القرب العائلي؟ 

 

 

Where do we find trade and economy? 

 أين نجد التجارة واالقتصاد؟ 

 

 

What is the unit that talks about respect for parents, in Hercans' culture? 

 

economy of Hercans                Family unit                  customs and traditions unit 

 

 ما هي الوحدة التي تتحدث عن احترام الوالدين في ثقافة هركان؟ 

 

 اقتصاد هركان                                وحدة العائلة                وحدة العادات والتقاليد 

 

 

economy unit    ?tradeQuestion about  

 االقتصاد وحدة  ؟ سؤال حول التجارة 

 

 

 

A unit about customs and traditions 

 وحدة عن العادات والتقاليد 
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 عبارة سبب نزالت البرد اً / تاسع

Less is known about the cause of common cold than the many serious diseases. 

 أقل ما يُعرف عن سبب نزالت البرد أكثر من العديد من األمراض الخطيرة

 

What did you understand from this phrase? 

We know less about the causes of colds than we know about other diseases - 

- We know a lot about the causes of colds, but we do not know anything about the causes of 

dangerous diseases 

- We do not know much about the causes of colds compared to what we know about the causes of 

dangerous diseases 

 ما الذي تفهمه من هذه العبارة؟

 األخرى مراض عن اسباب الزكام اقل بكثير مما نعرفه عن األ ما نعرفه -

 مراض الخطيرةعن أسباب الزكام ولكن لنعرف شي عن أسباب األ نعلم كثيرا -

 مراض الخطيرة الكثير عن أسباب الزكام مقارنه بما نعلم عن أسباب األ ال نعلم -

 

 134 صورة مادة انجليزيعاشراً /  

 

English 134 

 

Pre- requirements: English 133 and signature 

 والتوقيع  133اإلنجليزية المتطلبات المسبقة: اللغة 

 

Content: vocabulary, writing, grammar 

 القواعد  الكتابة، المفردات،المحتوى: 

 

Complete English 133Take this class?  
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 133إكمال اللغة اإلنجليزية  خذ هذا الفصل؟ 

 

Vocabulary, writing, grammarThis course consists of?  

 المفردات والكتابة والقواعد تتكون هذه الدورة من؟ 

 

 الحادي عشر / البروفيسور ونظرته لآلخرين

He foolishly expects that everyone works long hours as he does 

 إنه يتوقع بحماقة أن يعمل الجميع لساعات طويلة كما يفعل 

 

translators    everyone        teachers          professors         Students       Who works long hours?     

 المترجم     الجميع         المعلمين         بروفيسورال    الطالب       من يعمل لساعات طويلة؟

 

 معنى كلمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟     ؟

 

 قطعة قصيرة عن العرب و البرتغاليين 

ArabsThe former =  

 

 Mauritiusموريشيوس 

the islands, they called it the first to discover The Arabian sailors were 

by the Portuguese in the 16th century. The Dunia of Oruba, followed bring Africans 

from Madagascar to work Dutch forced Africans to forcibly cover the island. However, 

the on logging from the Ebene forests that France extended its, Dutch abandoned this 

island in 1710 and in 1715 Subsequently, control over Mauritius and called it the island 

of France the French colonists moved from Bourbon Island to the island of Mauritius in 

1722 

 وأطلقوا عليها اسم أول من اكتشف البحارة العرب

البرتغاليون في القرن السادس عشر. تبع ذلك جلبت دنيا العروبة األفارقة من مدغشقر للعمل الهولنديين الذين أجبروا األفارقة  

على تغطية الجزيرة بالقوة. ومع ذلك ، عند قطع األشجار من غابات إيبيني التي وسعتها فرنسا ، تخلى الهولنديون عن هذه 
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بعد ذلك ، سيطروا على موريشيوس وأطلقوا عليها اسم جزيرة فرنسا ، انتقل  1715وفي عام  1710الجزيرة في عام 

 1722المستعمرون الفرنسيون من جزيرة بوربون إلى جزيرة موريشيوس في عام 

 Arabsrefers to?  e "former"Th 

 عربال إلى؟   كلمة " السابق " يشير

to raise questionsWhat is the point of the writer's articles?  

 لطرح األسئلة  ما هو الهدف من مقاالت الكاتب؟ 

 

Dunia Al OrubaWhat did Arabs call it?   

 دنيا العروبة  ماذا أطلق عليه العرب؟ 

 

 الثاني عشر / قطعة صغيرة عن الورق 

 
free.:  "leisure" isthe meaning of the word  

   فراغ معنى كلمة "وقت الفراغ" هو:

 

 

 vinegarالخل الثالث عشر /  

 

The author assumes vinegar? 

in cleaning                           seasoning as food 

 المؤلف يفترض الخل؟ 

 في التنظيف                            كغذاء

 

Grow helpful bacteria.?  vinegar with bacteriaHow do we benefit from  

 المفيدة البكتيريا يزيد   البكتيريا؟ مع الخل من نستفيد  كيف
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 كالي محمد  

 العود
 

 المسواك
 

 براكين(  فيها  )أنها هاواي جزر
 

 السويس  قناة
 

 الجبال والسهول           
 

 الرأسمالية                           

 مندليف مكتشف الجدول الدوري               
 

 انتشار اللغة في أفريقيا                   

 

 بنغالدش بنك لمساعدة النساء والفقراء في      
 

 بحث للعلماء عن الحيوانات والحمام بشكل خاص 

 األنيميا في بريطانيا                    

 

 جائزة الملك فيصل                       

 

   مالجرافيمادة                        

 

 Camel الجمل

 

  الثاني عشر عناوين النموذج
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 اني عشر الث النموذج

 المقروء استيعاب جزء

   change=      replace       igureTransf معنى كلمة في هذا النموذج   

 

 قطعة صغيرة 

 معنى كلمة 

enjoyCelebrate =  

  

 كالي محمد /أوالً 

 مكرر  

 

 ً  العود  /ثانيا

 مكرر 

 

 

 ً  المسواك  /ثالثا

 

Muslimscreate interest a method of cleaning teeth  talking about? 2What is paragraph  

 طريقة تنظيف أسنان المسلمين  تركيز االنتباه؟ 2ما الذي تتحدث عنه الفقرة 

 

 

peace be upon him Prophet Mohammed  iswak?MWho suggested using  

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم من اقترح استخدام المسواك؟ 
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Arak's tree  What does Miswak contain? 

 شجرة أراكماذا يحتوي السواك؟ 

 

Who used Miswak? Prophet Mohammed peace be upon him and his followers. 

 . وسلمسيدنا محمد صلى هللا عليه من استخدم السواك؟ 

 

dationrecommenBecause it is the prophet Mohammad's ?  it eWhy do Muslims regularly us 

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  وصيةألنه     لماذا يستخدمه المسلمون بانتظام؟

  

 

 ً  براكين(   فيها  )أنها هاواي  جزر /  رابعا

 

 

Volcanoes on the island.Paragraph (1) What is he talking about?  

       البراكين في الجزيرة.( عن ماذا يتكلم؟  1البرقراف )

 

 

How did these islands at the surface of the water? 

 

                            30 billion years less than ne by oneO 

one by one more than 30 billion years      

all of them together during millions of years 

 كيف فعلت هذه الجزر على سطح الماء؟ 

 مليون سنة  30واحد تلو اآلخر قبل أقل من  

                                        مليون سنة 30من  كثرواحد تلو اآلخر قبل أ

 كل منهم معًا خالل ماليين السنين     
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more islands form. What can cause a volcanic eruption?  

 جزر جديدة تشكل   ما الذي يمكن أن يسبب ثوران بركاني؟

 

 

ocean      the island     volcano      :refers to " It  " 

 الجزيرة       محيط        نبركا     إلى: تشير 

 

 

The "undecided" word tsunamis probably mean?  

Great waves    Climate    Earthquakes     canoes olV 

 موجات كبيرة        مناخ      الزالزل       البراكين   تسونامي؟ كلمةتعني  المترددة "ربما"

 

 

Stackwhat does it mean?    "   piles   " 

   كومة؟   كومة"يعني "ماذا 

 

Meaning of the word (.....)? 

 The rapid appearance, because what follows it has accumulated on top of some lava and solidified 

 جوابها الظهور السريع ألنه يليها تراكمت فوق بعض الحمم البركانية وتصلبت.    معنى كلمة ).....(؟

 

 

 ً  السويس قناة/  خامسا

 )تحدثت عن الفرنسي اللي كان مسؤول عن مشروع السويس وكيف العائالت

 . 3قطعة قصيرة عليها سؤالين أو  باالفتتاح(الحاكمة في أوروبا فرحت 

 

   في النموذج العاشر مكرر
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 سادساً / الجبال والسهول 

 

are lower than mountains. They ? Comparing between mountains and hills 

  .التالل أخفض من الجبال  ؟Mountains/ الجبال  Hillما الفرق بين التالل 

 

20%How much of the earth's surface do mountains cover?   

 ٪ 20  االرضية؟مساحة الجبال على الكرة  ما نسبة

 

 

 

 سابعاً/ الرأسمالية 

 
Capitalism is an economic system with a social and political philosophy based on the 

development and preservation of individual property, expanding on the concept of freedom. 

The concept of individual ownership in scarce resources is becoming increasingly important 

as the market opens up retail competition among individuals for efficient use. As capitalism 

strengthens individual ownership, it reduces public property 

 

Karl Marx is a German philosopher, politician, and sociologist. He has written many books, 

but his theory of capitalism and its opposition to the principle of workers' wages is what 

earned him international fam. 

 

It is considered one of the most influential national figures throughout the ages. Karl Marx 

lived in the 19th century, a period characterized by the spread of industrial capitalism through 

the formation of the European working class and its first major conflicts. This is the world that 

Marx tried to think about by adopting several theoretical gains. 

 

والتوسع في مفهوم الحرية.    عليها،الرأسمالية هي نظام اقتصادي بفلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على تطوير الملكية الفردية والحفاظ 

ردية في الموارد النادرة ذا أهمية متزايدة حيث يفتح السوق منافسة التجزئة بين األفراد لالستخدام الفعال. بما  أصبح مفهوم الملكية الف

 فإنها تقلل الملكية العامة الفردية،أن الرأسمالية تعزز الملكية 
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لية ومعارضتها لمبدأ أجور  لكن نظريته عن الرأسما  الكتب،كارل ماركس فيلسوف وسياسي وعالم اجتماع ألماني. كتب العديد من  

 العمال هي التي أكسبته شهرة دولية. 

 

وهي فترة تميزت بانتشار   عشر،وتعتبر من أكثر الشخصيات الوطنية تأثيراً على مر العصور. عاش كارل ماركس في القرن التاسع 

ذا هو العالم الذي حاول ماركس التفكير فيه  الرأسمالية الصناعية من خالل تشكيل الطبقة العاملة األوروبية وأول صراعاتها الكبرى. ه

 بتبني العديد من المكاسب النظرية. 

 
communism.wrote about  Marx and ?????  true?What is    

  شتراكيةكتبوا عن اال أنهم همع وواحد  سماركما هو الصحيح؟ 

 

 

 

 

 الدوري. اً / مندليف مكتشف الجدول  ثامن

A chemist named Mendeleev, and he was working with another scientist 
 .عالم كيميائي يدعى مندليف، وكان يعمل مع عالم آخر

 
book.text famous a wroteHe   What did the second scientist do? 

    شهير قام بتأليف كتاب  ماذا فعل العالم الثاني؟ 

  
 

 

 

 ( capeفي منطقة   )اللغة أفريقيااً/ انتشار اللغة في تاسع

 

 

Australia accent       London/British accentCape's language is close to:      

 لهجة أستراليا           لهجة لندن / البريطانية     لغة كيب قريبة من

 

Through the BritishHow did English reach South Africa?    

 من خالل البريطانيين   اإلنجليزية إلى جنوب إفريقيا؟كيف وصلت اللغة 

 

British         Holland      Australians ?    Who are those who colonized Africa in ancient times 
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 ها في االختبار تأكدوا من    البريطانيون    الهولنديون     األستراليون  ؟من هم أولئك الذين استعمروا إفريقيا في العصور القديمة 

 

 

Africa?  " refers to whatit  The pronoun " 

 أفريقيا   ؟ الضمير "هو" يشير إلى ماذا

 

 sample            Simple        The level of language in Africa when they colonized it 

 عينة           بسيط         استعمروهامستوى اللغة في إفريقيا عندما 

 

 

 

 

 بنجالدشاَ / بنك لمساعدة النساء والفقراء في عاشر

 

 
Professor Muhammad Younis is a former professor of economics at Chittagong University, one of 

the largest universities in Bangladesh, founder of Grameen Bank and a 2006 Nobel Peace Prize 

laureate. He later founded Grameen Bank, founded by Younus, although he had no prior experience 

in managing banks, especially if he was a bank for the poor and not for major investors. In another 

out of the ordinary, Younus has lent money almost exclusively to women, because it has been found 

that extending credit to them creates more change more quickly than men's money lending. This was 

not only because women constituted the majority of the poor, the unemployed, the economically and 

socially disadvantaged, but because they were able to improve the well-being of all family members 

more easily and more successfully than men. 

 

 

 
poor people and  failed to helpbank  raditionalT  What did you understand from the first paragraph?

women 

 فشل البنك التقليدي في مساعدة الفقراء والنساء   ماذا فهمت من الفقرة األولى؟ 

 

the poor people          women             the bank          Bangladesh          to:" refers irThe" 

 

 الناس الفقراء               نساء                البنك         بنغالديش           "هم" تشير إلى 
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What did Professor Mohammed Younus do for the poor? help 

        ساعد   ماذا فعل األستاذ محمد يونس للفقراء؟

 

 

 

 / بحث للعلماء عن الحيوانات   الحادي عشر

 برامج للكالب  3والفقرة األولى من القطعة كانت تتكلم عن برامج التلفزيون وأنها تعرض السناجب 

The first paragraph of the passage was talking about TV programs, 
showing squirrels, and 3 programs for dogs 

 

و قسموهم لمجموعتين  20دهم الفقرة الثانية من القطعة تكلمت عن أبقار في موسكو روسيا عد 

أخرى تشاهد فيديو لمساحات خضراء. بعد شهر   ومجموعةمجموعة تسمع لموسيقى من غير فيديو 

 لتر من التي كانت تسمع للموسيقى.  3ب  أكثرمجموعة األبقار التي تشاهد الفيديو انتجت  

The second paragraph of the passage talked about 20 cows in 
Moscow, Russia divided them into two groups: a group that listens 
to music without video, and another group watches a video of green 
spaces. After a month, the group of cows watching the video 
produced 3 liters more than those who listened to music. 

 

Relaxing and Happy.  makes milk production more?What  
 االسترخاء والسعادة.  أكثر؟إنتاج الحليب  ما هو الذي يجعل

 

 
.programs and TV The content of petWhat is topic of paragraph 1?    

 . البرامج والتلفزيون محتوى   ؟ 1ما هو موضوع الفقرة  

 

 

 
Tame animals      Pets     Cow praises      Cats and dogs           title?What's the suitable  

 
 ترويض الحيوانات        الحيوانات األليفة     يمتدح البقرة       قطط وكالب    ما هو العنوان المناسب؟

 

 
What's the benefit of showing dogs some videos? 
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They make dogs understand more sounds and colors        

Scientists conduct experiments on animals 

 

It makes them calm when they are alone 

 

 ما فائدة عرض بعض مقاطع الفيديو للكالب؟ 

 

 عندما يبقون لوحدهم  هادئينتجعلهم      العلماء يجرون تجارب على الحيوانات     تجعل الكالب تفهم المزيد من األصوات واأللوان

 

 

 
 / األنيميا في بريطانيا  عشر ثاني ال

 

باألنيميا   اإلصابةوتكلموا فيها عن االنيميا في بريطانيا وأنه اغلب المهاجرين من الهند هم اللي عندهم 

 .... الهنود النباتيين   اإلصابةوذكر أسباب 

Most of the immigrants from India are the ones who have anemia and 
mentioned the causes of the infection .... Indian vegetarians 

 

 
too many dead fruits               Vitamin B12 deficiency    What causes anemia? 

 من القطعة   ها في االختبارتأكدوا منفواكه كثيرة                   B12نقص فيتامين  االنيميا؟   هو سبب ما 

 

 

 عشر / جائزة الملك فيصل  لثثاال

 

  مكرر

 

 م الغرافيعشر/ مادة  رابعال

 

 
Carbon   Graphite is made of? 

 كربون  الجرافيت؟  ما هو

 

 

 Changemean?      iguretransfWhat does    
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  يتغير ماذا يعني التحويل؟ 

 

 

England Where does he work?  
 إنكلترا  أين يعمل؟ 

 

 

It’s precious than diamond     than diamondIt’s stronger     : from the following is trueWhat  

 من األلماس  أثمنإنه         أقوى من األلماس إنه    يلي:  مما هو الصحيحما 

 

 

 

 Penguins بطاريق ال
 

They don't know what killed them. ?What did scientists discover about the death of penguins 

 إنهم ال يعرفون ما الذي قتلهم. ماذا اكتشف العلماء عن موت طيور البطريق؟ 

 

 

 عشر / قطعة عن الدوحة  خامسال

 

A person who was in Bahrain, then moved to Doha and lived there for 10 

years, and now he lives there. 
 سنوات، ولآلن هو يعيش فيها10كان في البحرين، ثم انتقل إلى الدوحة وعاش فيها لمدة  أحمد

 
10 years forAhmed has been living in Doha   ?sentenceWhat is the correct  

 سنوات  10 لمدةيعيش أحمد في الدوحة   الصحيحة؟ماهي العبارة 

 

 

    cafesالسادس عشر / المقاهي 

 منتشرة في هذه الدول وفروعها  والبحرين أن المقاهي تطورت وذكر دول الخليج ومصر 
 

What can we understand from the passage? 

     

Coffees shops and cafés are thriving in the Middle East. 

Coffee shops and cafés are thriving around the world.  
 

 

    camel  جمل عشر / ال ابعالس
 

CamelThe word winner in this passage refers to?  

 جملالكلمة الفائز في هذا المقطع تشير إلى؟ 
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 Coconut Treeشجرة جوز الهند   

 

 أهمية اللعب لألطفال 

 صورة تيشرت اديداس

 Quite Please)جملة )

 الهجرةشي قريب من  

 تحب البطاطس   التيالبنت 

 مشكلة تصليح الكمبيوتر 
 

 ذبح الحيوانات

 

 البنسلين 

 

 طالب الجامعة  

 

 تمبكتو 

 والعمل  االيميل 

 

الثالث عشر النموذج  عناوين  
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  ثالث عشر  النموذج ال

 استيعاب المقروء 

 شجرة جوز الهند Coconut Treeأوالً / 

Choose a suitable title for the passage? 

  How can a coconut tree save your lifeDesert Survival Skills              Uses of Coconut            

 

 كيف يمكن لشجرة جوز الهند أن تنقذ حياتك         استخدامات جوز الهند        مهارات بقاء الصحراء     اختر عنوانا مناسبا للمقطع؟

 

Container What does " bowl " mean?   

 حاوية  "؟ وعاء    ماذا تعني "

 

" fire " ????????????????      What did not mention in the passage? 

 الجواب يشمل "النار"   ما الذي لم يذكر في المقطع؟ 

 

 

serves our lives itBecause each part of   Coconut important for life??  said are theyWhy  

 ألن كل جزء منها يخدم حياتنا    لماذا يقال: جوز الهند مهم للحياة؟

Coconut is important    أنه أجزائها تساعدنا على الحياة. ماذا تعني؟ 

 

 

pillowsUsing fronds to make   3? What are the uses of coconut tree that did not mention in paragraph 

 استخدام السعف في صنع الوسائد  ؟ 3ما هي استخدامات شجرة جوز الهند التي لم يرد ذكرها في الفقرة 

 

 

What are the benefits of the coconut tree that mentioned in the last paragraph? 

sing for personal care U             Using in teeth cleaning and the body moisturizing 

 ما هي فوائد شجرة جوز الهند المذكورة في الفقرة األخيرة؟
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 استخدام للعناية الشخصية                        يستخدم في تنظيف األسنان وترطيب الجسم

 

 في البرقراف األخير تكلم عن أي فائدة من الشجرة ...؟  

 (. Personal Careإنه استخدامات جوز الهند ألشياء شخصية )

Uses of the coconut tree   What is the point of the last paragraph? 

 استخدامات شجرة جوز الهند  ما هو الهدف من الفقرة األخيرة؟ 

 

CoirIt  refers to?       

 جوز الهند تشير إلى؟ 

 

How can coconut save our life if we were in an empty place? 

Coconut water is used as an alternative to water to relieve thirst and also helps digestion 

 فارغ؟ كيف يمكن لجوز الهند أن ينقذ حياتنا إذا كنا في مكان 

 يستخدم ماء جوز الهند كبديل عن الماء لتخفيف العطش ويساعد أيًضا على الهضم 

 

 

 

 

 
 أسئلة(3ثانياً / أهمية اللعب لألطفال )

 

 

 
do not care about people Because they learn and Why is it important to care about kids' education?  

 ألنهم يتعلمون وال يهتمون بالناس لماذا من المهم االهتمام بتعليم األطفال؟ 

 

 

 
Because they do not feel embarrassing  Why did he advise him to learn as children? 

 ألنهم ال يشعرون بالحرجلماذا نصحه بالتعلم وهو طفل؟ 

 

 

very active  areThe children  What do you understand?  
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 األطفال نشيطون للغاية  ؟  ماذا تفهم

 

 

 

Kids Games               Play and how it's important in childhood      What is the title of this passage? 

 

 ألعاب أطفال         الطفولةاللعب ومدى أهميته في      ما هو عنوان هذا المقطع؟

 

 

Play?     It '' refers to 

 اللعب تشير إلى؟ 

 

 

child.Know) the desires and dispositions of the Discover (  Why playing is important in that period? 

 

 اكتشف )اعرف( رغبات وميول الطفل  لماذا اللعب مهم في تلك الفترة؟ 

 

 

Increases activity.   effect on children's activity?Do games  

 يزيد النشاط.    هل تؤثر األلعاب على نشاط األطفال؟

 

 

 107وأصبح بسعر  167ثالثاً / صورة تيشرت أديداس كان بسعر 

 

 

 

 

Was 167 

Now 107 
 

Price              All colors               Large 

 

 كبير              األلوانااللوان جميع          السعر 

 

cheaper.It became shirt?  -What happened to the T 
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 ص أصبح أرخ  ماذا حصل في التيشرت؟

 

   Better أفضلاالحجام كبيرة                 متوفر بكل األلوان          Cheaper   ؟حصل ماذايسألك 

 

 

 

 
 ما تسوي ...؟ ( وش المطلوب أنها Quite pleaseرابعاً / جملة )

 
 

 

 

 

 

 

 وش المطلوب أنها ما تسوي 

Not be …….? 
Noise 

 

 

 
 هناك( استراليا استعمرت جزء من أفريقيا وتأثير اللغة   )أنهخامساً / قطعة عن شي قريب من الهجرة 

 

 

 

 

 

 ي تحب تأكل بطاطس الل سادساً / البنت 

 
She got sick because of eating French fries every day. 

 لقد مرضت بسبب تناول البطاطس المقلية كل يوم 

 

 الفتاة التي تفضل أكل البطاطس المقلية وعندما مرضت أصبحت تدور عالج 
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Anna Feel Not well   Why did she want to get treatment? Or what happened to her? 

 

 على ما يرام  انها آنا ال تشعر     لماذا أرادت الحصول على العالج؟ او ماذا حدث لها؟

 

 

 

What do you infer from the first passage? 

Most people do not eat everything. 

 ماذا تستنتج من المقطع األول؟

 معظم الناس ال يأكلون كل شيء.

 

 

How did she get treatment? Or what is meant by the second paragraph? 

the Internet on she found a solution or treatment 

 وجدت حالً أو عالًجا في اإلنترنت   كيف حصلت على العالج؟ أو ما هو المقصود بالفقرة الثانية؟

 

 

 

Food.  What is the meaning of "diet"? 

 طعام.    ما معنى "رجيم"؟

 

 

 

Her life has improved.  happened to the girl?what  

 لقد تحسنت حياتها. ؟   ماذا حدث للفتاة

 

 

 
 سابعاً / واحد انخرب كمبيوتره فرسل ايميل لشخص يشتكي له وطلب

أهله   بيطلع مع  يالجا صباحاً وأنه الويكند 11منه يرسله أحد للبيت من االحد للخميس قبل الساعة 

 الكمبيوتر. بس بيكلم أحد من أصحابه يفتح له الغرفة عشان يشوف 

 

 
Who did he sent the message for? 

 

Printing Section.     IT(Information Technology)         manger             Secretary 

 

 

What is the day that he set for the worker to come?     At any time 

 

 

fix   Repair means? 
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 يصلح   Fix    تعني؟ماذا  Repairكلمة 

 

angerDmeans?     Risk"  

 خطر  Dangerماذا تعني.؟   Riskكلمة 

 

 

 
At any time  ?On which day does the reformer answer him 

 .Colleagueألنه زميله متوفر الجواب فيه كلمة      في أي وقت في أي يوم محدد يجيب له المصلح؟  

  

  

 

 

 

 
 في الطعام الصيني   واستخدامها ثامناً / ذبح الحيوانات

 

One American fired a bullet and the bullet deflected and died. 

And one Saudi came to slaughter a sheep and harm himself. 

 

 ومات.واحد أمريكي أطلق رصاصة والرصاصة انحرفت 

 نفسه.يذبح خروف وضر  جاءوواحد سعودي 

The passage talks about slaughtering animals, it is possible to 

break the person and injure himself. 
 

disruption in the ecological balance  this way causes? inkilling animals  

 اختالل في التوازن البيئي  قتل الحيوانات بهذه الطريقة يسبب؟

 اختالل في السلسلة الغذائية.قتل الحيوانات بهذه الطريقة الجائرة يسبب؟  

 

 

Bullet hat did American die?W 

   Bullet رصاصة االمريكي؟مات  ماذاب

 

 

Slaughter or kill   ?od Saudihat W 

 الذبح أو القتل ماذا فعل السعوديون؟ 
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results.They are normal actions that can turn into dangerous   The general idea of the passage? 

 خطيرة.  نتائجأنها أفعال عادية ممكن تنقلب ل  ؟للقطعةالفكرة العامة 

 

 

 تاسعاً / البنسلين 

 
Alexander Fleming? Who discovered Penicillin 

 

 

 

Which group helped him discover the penicillin? 

 

 

A group at Harvard University under the supervision of Alexander Vimelneck 

 

 

 طالب الجامعةاً /  عاشر
  Every day? When do students work 

  كل يوم؟ متى يعمل الطالب 

 

 

 

 تمبكتو/   الحادي عشر

 

 Link most west Africa?  River importantWhy is the Niger  

 ربط معظم غرب إفريقيا  لماذا نهر النيجر مهم؟ 

 

Timbukturefers to?   it    The pronoun  

 تمبكتو  الضمير الذي يشير إليه؟ 

 

Africa to the Gulf of Guinea across the Atlantic    he river connects?T 

 إفريقيا إلى خليج غينيا عبر المحيط األطلسي يربط النهر؟ 
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Why is Timbuktu an important city?  it connects north and west Africa. 

 يربط شمال وغرب إفريقيا  ؟ لماذا تمبكتو مدينة مهمة 

 

 

 والعمل االيميل  /  الثاني عشر

 
What did Michael ask Ahmed to do? 

loan money               to lend him 50 riyals         to take him to work 

 ماذا طلب مايكل من أحمد أن يفعل؟ 

 قرض المال                          رياال 50ليقرضه                         ألخذه إلى العمل

 

 

Home What does " accommodation " mean?   

 لمنزل أو السكن اماذا تعني "اإلقامة"؟ 

 

 

 

so that he does not have to spend 50 riyals     Why does not he want to use a taxi? 

 رياالً  50حتى ال يضطر إلى إنفاق لماذا ال يريد استخدام سيارة أجرة؟ 

 

 

 

In the airport   Where was their interview? 

 في المطار أين كانت مقابلتهم؟ 

 

 

 

by plane                         by taxi                   by Bus                 by car How did he travel to Riyadh? 

  

 بالطائرة       بالتاكسي        بالحافلة      بالسيارة    كيف سافر إلى الرياض؟

 

 

 قطعة قصيرة 

read can not=  Prehistoric 
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 نيوزيلندا والغراب 

 

sCrowrefers to?  " They"  

 غربان لإلى؟ ا theyر  يشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الهمبرجر(  الوجبات السريعة وأضرارها

 اآليس كريم 

 الذهب 

 االستثمار واالعمال  

 شخص سافر أستراليا 

 عبارة تحذيرية 

   براكين ال

 1قطعة قصيرة عليها سؤال  

 وحدات الفهرس  

 االعصار 

 قطعة قصيرة عن المأكوالت الشعبية 

 طريقة عمل الشاي 

 

الرابع عشر عناوين النموذج  
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 رابع عشر  النموذج ال

 استيعاب المقروء  

 أوالً / الوجبات السريعة وأضرارها )الهمبرجر( 

 

 مكرر 

 

 

 

 

 

 ثانياً / اآليس كريم 

 

 مكرر

 

 

 
 

 ثالثاً / االستثمار واالعمال والطقس 

 

 

والكاتب يحط أسئلة للمستثمر عشان يقول  )كيف الواحد يسوي خطة 

 أبغى أجوبة ...( 

 بالقطعة ايش يسوي ...؟ 

give information     question     Argue      Criticized 
 

 ؟ crucialايش يقصد بالكلمة اللي تحتها خط 

 important           Strongly  
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 واالطاللة والموقع رابعاً / شخص سافر أستراليا وعجبه الفندق 

 ضعيف. به ماعدا المسبح صغير والنت حا  يءوكل ش   Beachيقع يسار  إنهحيث 

 

 

 

 

 

 

 gold خامساً / الذهب

 
Jewelry  What are the uses of gold? 

 المجوهرات   ماهي استخدامات الذهب؟

 

 

 

 وصورة واحد يركض   Slowسادساً / صورة تحذيرية مكتوب 

 ؟  بالسؤال ... Not بعدها مكتوب

 

 مكرر

 

 .Drive Fastالجواب 

 

 

 

 

 براكين سابعاً / ال 

 
 مكرر
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   لآلخرين؟ البروفيسور ونظرته ثامناً/ 

 

 مكرر 

 

 

 ةتاسعاً / فهرس كتاب ألربع وحدات مع عناوين تحت كل وحد

 

 مكرر

 

 

 االعصار عاشراً /  
 

BalanceEquilibrium =  

 التوازن = المساواة

 

tropical cyclone Their" refers to? " 

 

 

 

 الحادي عشر / قطعة عن المأكوالت الشعبية وكيف أنها اختفت

 فقط(  1والحين رجعت )سؤال 

 
Popular again Traditional food?   

 شعبية مرة أخرى اكل تقليدي؟ 

 

 الثاني عشر/ طريقة عمل الشاي 

 

 خطوة.. وذاكر لك أربع خطوات نختار منها واحد.وسأل نضيفها ألي  Boiling ذكر كلمة
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   ابيتزا المارغيريت

 ذبح الحيوانات

 شخص يقدم نصائح لتعلم اللغة

 شخص مسوي ورشة عمل

Look at picture …. ? 

 الدمية الروسية 

 والبسترة حليب البقر الطازج 

 مكتشف لقاح 

Airplanes are not …... 

   great powers القوى العظمى

 جدول عدد صفحات وعناوين كتاب 

 مثل انجليزي ... 

   Herbs قطعة عن ال

   Globalizationالعولمة 

 

الخامس عشرعناوين النموذج   
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 خامس عشرالنموذج ال 

 استيعاب المقروء  

 

 

 أوال/ بيتزا المارغريتا 

 

, Pizzeria Brandi's chef, invented Raffaele Espositoin June 1889 the pizzaiolo 
a dish called "Pizza Margherita" in honor of the Queen of Italy, Margherita 

tomato (red),  since toppings are, of Savoy, and the Italian unification
mozzarella (white) and basil (green), representing the same colors of the 

.national flag of Italy  

 

 Pizzeria، رئيس الطهاة في مطعم  pizzaiolo Raffaele Esposito، اخترع   1889في يونيو 
Brandi " طبقًا يسمى ،Pizza Margherita ، تكريماً لملكة إيطاليا "Margherita of Savoy  

، والتوحيد اإليطالي ، ألن اإلضافات هي الطماطم )الحمراء( ، وجبن الموزاريال )األبيض( و ريحان  
 )أخضر( ، ويمثل نفس ألوان العلم الوطني إليطاليا. 

 

 

 

.It is a peasant food today ? Margherita about pizza What is not true 

 إنه طعام الفالحين اليوم.ما هو الخطأ في بيتزا مارغريتا؟ 

 التلوث

Air pollution   

 الحيوانات المهددة باالنقراض 

endangered animals 
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margherita.After the name of queen   Margherita?Why was a kind of Pizza named  

 . مارجريتا الملكة اسم بعد    مارغريتا؟ البيتزا من نوع سمي لماذا

 

ish is famous in the world. Because his dWhy is Rafaelle the founder of pizza?  

 . ألن طبقه مشهور في العالملماذا رافاييل مؤسس البيتزا؟ 

 

 

 ثانياً / قطعة عن ذبح الحيوانات واستخدامها في الطعام الصيني 

 

 مكرر

 

 

 

 

 

 

 نصائح  10وقال أنا بعطيكم ثالثاً/ شخص عنده أصدقاء وصديق يتكلم عدة لغات 

 عطاني إياها صديقي ... 

 
languages.Speak many  ? idea is from personThe  

 . يتكلم العديد من اللغات الفكرة من شخص؟ 
 

 
ideasThem refers to?  

 

 
(Themتعود لـ ...؟ ) sIdea  

 

 )القطعة تتكلم عن افكار ونصائح صديق الكاتب كيف اكتسب اللغة(
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About his friend that he speaks more than nine languages  talking about? heWhat is  

 لغات  تسع من أكثر يتحدث  أنه صديقه عن  يتحدث؟ ماذا عن

 

 

 

 

remember       write            say    Pronunciation means?    

 تذكر                 اكتب               يقول        يعني؟ النطق

 

 

 

worry about mistakes.Because they do not    to learn as children? importantWhy  

 

 .ألنهم ال يهتمون باألخطاءلماذا من المهم أن نتعلم كأطفال؟ 

 

 

 

 Worksheetرابعاً/ شخص مسوي اجتماع أو ورشة عمل 

 ورشة عمل خالد 

 

 )مكرر( 

 

 

 : Look at picture , in Paris, answer questionsخامساً / 

 

 انظر إلى الصورة في باريس اطرح سؤال وجواب 

   أين يكون هذا السؤال؟   سؤال وعليهاعبارة  ؛ ال يوجد صورة

 

You read this in?  

Bank                    restaurant         hotel                poSh                          classroom 

 

      

 الصناعة(عن صناعة الدمى ومن أي دولة انطلقت هذه  )تكلمتسادساً / الدمية الروسية 
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 (مكرر)

 

 

 

 

 raw milkالحليب الخام  - سابعاً/ حليب البقر
 

 

 

 المزرعة، )بدأ البرقراف بنصيحة شرب الحليب الطازج عندما نذهب إلى 

 .( الحليب.تكلم عن أضرار الحليب الطازج غير المغلي ولماذا يتم غلي 

 

 
Molecules of fat enter blood.Why homogenized milk is health risk?  

 

 تدخل جزيئات الدهون إلى الدم.لماذا الحليب المتجانس خطر على الصحة؟  

 

 
.make milk safer to drink asteurization?p milk Why 

 .جعل الحليب أكثر أمانًا للشرب لماذا بسترة الحليب؟ 

 

 

 

farm using milk        visiting           Drinking milk from a cowThe Pronoun That refers to?   

   

 ة المزرعةزيار                   استخدام الحليب                    شرب الحليب من بقرةالضمير الذي يشير إليه؟ 

 

 
 

If a guest visits you, what will you offer?  

  

cow's milk                                Any kind of milk 

taste.People have different                                      coffee. 

 
 إذا جاك ضيف تقدم له حليب أبقار طازج أو كوفي أو ......؟ 
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 ثامناً /مكتشف لقاح وجربه على عائلته وذكر أفراد العائلة 

He discovered a vaccine and tried it on his family and mentioned 
family members. 

 

 
 

 عائلته. ذكر أفراد  .. شخص اكتشف اللقاح، وجربه على عائلته

 

Someone discovered the vaccine, and tried it on his family, ... mentioned 

his family members. 

 

Three How many people have the vaccine been tried on?  

 الثة ثكم عدد االشخاص الذين جرب عليهم اللقاح؟ 

 

 

 Airplanes are not as dangerous as motorcycleتاسعاً / 

 الطائرات ليست خطيرة مثل الدراجات النارية

 

 

 تفهم من العبارة ...؟ 

motorcycles.n aless dangerous th are sAirplane 

 الطائرات أقل خطورة من الدراجات النارية

 

 

 

 

  القوى العظمىعاشراً /  

 
ulersr colonial refers to? "great powers"The word  

 المستعمرون   الحكامتشير كلمة القوى العظمى؟ 

 

 

 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

170 

Globalizationpoverty? What can help  

 يساعد الفقر؟ العولمة ما الذي يمكن أن  

 

 

 

 جدول عن عدد صفحات وعناوين الكتبالحادي عشر / 

 

 

                         Contents                                              pages 
 

                         Cover Story                                          3 - 13 
                         National news                                    14 – 24 
                         Economy and business                     25 – 31 
                         World news                                        32 – 40 
                         Entertainment                                    41 – 45 
                         Sport                                                    46 - 55 
                         Editorial                                              56  

 
 خيارات  5يعرض منها وعندكم بالجدول  ماذاجدول مكتوب مثل برامج التلفزيون 

 Tutorial - Economic News  World News – 

  

  التعليمي البرنامج -االقتصادية  األخبار -العالم  أخبار

 

(world News - Local - Articles today - Economy - Sports - Movies and shows) 

 ( وعروض  أفالم -  رياضة - اقتصاد  - اليوم مقاالت  - محلي - العالم أخبار)

 

 

30               55                   45new movie?  22                 n which page most likely I 

 

 إجابة صحيحة من االختبار       55           30       45      22    في أي صفحة على األرجح فيلم جديد؟ 

 

 

 

.business and yeconom If the question is about stock, what is the suitable unit/part/section? 

 

 عمال واأل  االقتصاد  المناسب؟ القسم/  الجزء/  الوحدة هي فما  ،سهماأل عن السؤال كان إذا

 

 

 Economic NewsWhere to find stock price information?      
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   األخبار االقتصاديةأين تجد معلومات سعر السهم؟ 

 

 

Noah story is found in?   

 في؟ نوح قصة على العثور تم

 

 

International news?  International day can be found in 

 عالمية   أخبار في؟ الدولي اليوم على العثور يمكن

 

 

Films/ movies and series.?    Turkish series are found in 

 .ومسلسالت  أفالم/  أفالم في؟  موجودة التركية المسلسالت 

 

 

ursesoEducation c?  New products can be found in 

 تعليمية  دورات  في؟ جديدة منتجات  على العثور يمكن

 

 

 

 

 

 

 Globalizationالثاني عشر / العولمة 

 

 مكرر

 

 

 ...؟   عنيت  ماذاو Herbsالثالث عشر /قطعة عن ال 

 
 Plant.  ؟Herbsمعنى كلمة 

 

 

Pressure with water. Herbs are plants?  
 بالماء.مضغوطة أعشاب نباتات؟ 
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 الماء( االرض راح تعرف قيمة    جفت المويه اللي ع  )إذاالرابع عشر / مثل انجليزي معناه 

 

(When the well is dry, we will learn the worth of water) 
 

 ...؟   الجواب األصح هو

We don’t know value until it is not available. 

 

 

 

 

 تلوثعشر / ال  لخامسا

 
  90 % ?  much time do we spend inside our housesHow  

   ٪ 09كم نقضي من الوقت داخل البيت؟     

 
Because people want save energyWhy bad air stays inside?  

 ألن الناس يريدون توفير الطاقةلماذا يبقى الهواء السيئ بالداخل؟ 

 

 

 

 

 باالنقراضحيوانات المهددة عشر / ال سادسال

Endangered animals 
 

Animal species.refers to?  "They"Pronoun  

 . أنواع الحيوانات ضمير "هم" يشير إلى؟ 

 

 

 affect the food chain.Killing animals?  

 تؤثر على السلسلة الغذائيةقتل الحيوانات؟ 

 

 

kill.Extermination is closest in meaning to?  

 قتل اإلبادة هي األقرب في المعنى؟ 
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 /  عشر سابعال

 Define = explain 

 تعريف = شرح 

 

 

 

 د. سميثعشر /  ثامنال

 
 New programIdeas about?  

 برنامج جديد أفكار حول؟ 

 

 

 

 

 

 خالد والجامعة والمال عشر /   تاسعال

 
Money???????????????? because he lacks? He is  

 مال هو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ألنه يفتقر؟ 

 

 

 

 

 اختراعات واكتشافات/  عشرونال

 الكتابة – العجالت  – النار 

Inventions and discoveries 
Fire - wheels – writing 

 
MultipleThe word " myriad" is closest in meaning?  

 عديد كلمة "ال تعد وال تحصى" هي األقرب في المعنى؟ 

 

 

 

 

Controlled The word " tamed" is closest in meaning?  
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 خاضع للسيطرة كلمة ترويض هي األقرب في المعنى؟ 

 

 

 

Human being The word " mankind" is closest in meaning?  

 كائن بشري كلمة "البشرية" هي األقرب في المعنى؟ 

 

 

Long time ago.Discoveries were?  

 . منذ زمن طويلكانت االكتشافات؟ 

 

 

 

 

Wheel         Fire                       WritingWhich is not mentioned as ???????????????????   ?  

 

 عجلة        النار      كتابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟  ما هو الشيء الذي لم يذكر ك 

 

 

 

 قطعة قصيرة ومعنى كلمة 

Define = explain 

 

 

 

  

  السادس عشر عناوين النموذج
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   13مشكلة تصليح الكمبيوتر 

 11البروفيسور ونظرته لآلخرين 
 

 9دعوة الزواج
 

 جدول المطاعم    
 

Tailgating9 
 

 رسالة شكر لمدير اصالح األجهزة           

 مرأة وزوجها سافروا باريس ال           

 االم وبنتها تحت المطر               

 8ألسماك ا                       

 

 8برامج التواصل                   
 

 8رسالة توم لصديقه                 

 8لوحة السباحة                      

 

   8ورشة عمل خالد                    

 8ديسون ا                       

 

 8الملح                           

    8جدول مواصفات السيارات            

   8بطاقة معلومات طبيب االسنان           
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 سادس عشر ال النموذج

 المقروء استيعاب جزء

 

 

 كل العناوين مكررة سابقا من نماذج متعددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 تلوث الهواء                   

 7الزراعة بين الماضي والحاضر        

 مكررة سابقا من نماذج متعددةكل العناوين 
 

 

  السابع عشر النموذج عناوين
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 Packagingالتعبئة والتغليف     

 

 ketchupالكاتشب 

 

 strawberryالفراولة 

 

 رسم بياني عن االنترنت 

 

 Industrial Revolutionالثورة الصناعية 
 

 Wikipediaالموسوعة 
 

 Kinetic energy الطاقة الحركية 
 

 Taxesالضرائب 
 

 USA Lawالقانون األمريكي 
 

 Keeping Timeحفظ الوقت 
 

 Marsالمريخ 
 

 في أمريكا جدول النفط الخام

 
 Preserving Habitatالحفاظ على الموطن 

 

 cookiesالكوكيز    

 

الثامن عشرعناوين النموذج   
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 Packagingالتعبئة والتغليف 

 وذكروا فيها الكاتشب

 

To hold and protect the product  What was the main function of packaging traditionally? 

 لعقد المنتج وحمايته ما هي الوظيفة الرئيسية للتغليف تقليديا؟ 

 

 

300How many items does a shopper pass in a minute?   

 300كم عدد العناصر التي يمر بها المتسوق العادي في دقيقة واحدة؟  

 

  Irish Potato Famineاأليرلندية  مجاعة البطاطس 

 

 Psychoanalysisالتحليل النفسي   

 

  water cycleالمياه دورة 
 
 

 عن سبب سفر الناس  رسم بياني
 

   operating system (OS) نظام تشغيل الكمبيوتر

 

 سيبيريا والحرب 
 

 

 Global murder ratesلمعدل العالمي للجريمة  ا

 

  Frictionك االحتكا

 

  simple distillation تقطير البسيطال

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

179 

 

 

3How many companies is Amazon working with "?   

 3كم عدد الشركات التي تعمل معها أمازون "؟  

 

 

 

By changing the ketchup bottle dustry?ow did Heinz revolutionize the condiments inH 

 عن طريق تغيير زجاجة الكاتشب ثورة في صناعة التوابل؟   Heinzكيف أحدثت شركة 

 

 

12What percentage increase in sales did Heinz make?   
 

 12؟ Heinzما هي النسبة المئوية للزيادة في المبيعات التي حققتها شركة  
 
 
 
 

 

 الكاتشب

Shake itHow do you get ketchup?  

 رجهاكيف تحصل على الكاتشب؟  

 

Because the smooth bottle helps the ketchup slide Why is ketchup in a glass bottle? 

 ألن الزجاجة الملساء تساعد الكاتشب على االنزالق لماذا الكاتشب في زجاجة؟  

 

It differs from water or oil             ViscosityWhy is it difficult to get out?    

 تختلف عن الماء أو الزيت                  اللزوجة   لماذا يصعب الخروج؟ 
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 Strawberriesالفراولة في كالفورنيا 

What are the causes of strawberry plant disease? 

methyl iodide 

methyl bromide 

Verticillium dahlia and Macrophomina phaseolina 

 ة؟ الفراول نبات  مرض  مسببات  ماهي

 

2012-between 2000  When did organic strawberry production rose fivefold? 

 تأكدوا منها باالختبار     2016 -2000أو      2012 -2000 بين   متى ارتفع إنتاج الفراولة العضوية خمسة أضعاف؟

 

 

 

 

 رسم بياني عن االنترنت

 لمجموعة من الدول وأسئلة عن االحصائيات في الصين وانجلترا  

 

985 millionIn June,2017 the number of people who used internet in England was?   

 مليونا   985كان عدد األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت في إنجلترا؟   2017في يونيو 

 

771 millionIn June,2017 the number of people who used the internet in China was?  

 مليونا   771كان عدد األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت في الصين؟   ،2017في يونيو 
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 إحصائية استخدام االنترنت  

 
 2017عام  في  internet explorerالسؤال األول كم عدد الناس الذين يستخدمون 

  English peopleيقول الجواب 

 

 ؟  عدد الناس الذين يستخدمونه بالصين

771 million 

 

 Growth of Public Education التعليم العامنمو 
 التعليم في أوروبا   

 
 

Francen 1879, where did schools to train teachers start? I 
 

 فرنسا ، أين بدأت المدارس في تدريب المعلمين؟ 1879في عام 
 
 

 
United States Where is Mount Holyoke College for Women? 

 
 الواليات المتحدة األمريكية أين يقع كلية جبل هوليك للنساء؟ 

 
 

 
chemistry0s? What university course was added to the curriculum by the late 180 

 
 كيمياء؟ 1800sما هي الدورة الجامعية التي تمت إضافتها إلى المنهج بحلول أواخر  

 
 

 Britain's Industrial Revolutionالثورة الصناعية البريطانية  

 

Industrialization: migrant workers and entrepreneurs 

 التصنيع: العمال المهاجرين ورجال األعمال 
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 ?1 Which sentence gives the main idea of Paragraph 

 cotton mills in the north of England, needed large especially theFactories all over the country, but 

  numbers of workers.  

 ؟ 1الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية للفقرة 

 المصانع في جميع أنحاء البالد، ولكن ال سيما مطاحن القطن في شمال إنجلترا، تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال.

 

 

 

Britain's Industrial Revolution? Paragraph (2) say about the workers duringWhat does  

situations. They fought for improved working and living 

 ( عن العمال خالل الثورة الصناعية البريطانية؟ 2ماذا تقول الفقرة )

 قاتلوا لتحسين مواقف العمل والمعيشة.

 

 

 

 

Revolution?ain Paragraph (1) say about BritWhat does  

It made England into the strongest countries in the world. 

 ( عن ثورة بريطانيا؟ 1ماذا تقول الفقرة )

 دول في العالم. الأقوى من جعلت إنجلترا 

 

 

 

 

opportunities in Industrial Britain? What does Paragraph (3) say about new business 

new technology in Britain. They increased because there were many people and 

 ( عن فرص تجارية جديدة في بريطانيا الصناعية؟ 3ماذا تقول الفقرة )

 زادوا ألن هناك الكثير من الناس والتكنولوجيا الجديدة في بريطانيا.

 

 

 

 

the main idea of the passage?What is  

Britain's Industrial Revolution completely changed the country's economy and global position. 

 ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة؟ 

 غيرت الثورة الصناعية البريطانية تماما االقتصاد في البالد والموقف العالمي. 

 
 

 

Wiki 

 Wikipediaالموسوعة 
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Wiki 

 Wikipediaالموسوعة 

 

 

What are three additional features wiki services providing to their users? 

 Blogs, message boards, and spreadsheets 

؟ الموسوعة لمستخدمي ما هي ثالث ميزات إضافية تقدم خدمات  

  مدونات ولوحات الرسائل وأجهزة البيانات  

 

Which two companies have used Wikis? Pixar and Dresdner 

بكسار و دريسدنر  الويكي؟ ات استخدم تان التيشركال ما هي  

 

 

 

   Kinetic Energyالحركية الطاقة  

 

Two theories about hot and cold objects What is the main topic of the passage? 

 نظريتين حول الكائنات الساخنة والباردة ما هو الموضوع الرئيسي للمقطع؟  

 

What is one important idea related to the new theory of heat in Paragraph 2? 

Hot things have more kinetic energy  

 ؟ 2ما هي فكرة واحدة ذات صلة بالنظرية الجديدة للحرارة في الفقرة 

 الساخنة لديها المزيد من الطاقة الحركية األشياء   
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What is one important idea related to the caloric theory in Paragraph 1? 

An invisible fluid caused heat   

 ؟1ما هي فكرة مهمة تتعلق بالنظرية الحرارية في الفقرة  

 تسبب السوائل غير المرئية الحرارة  

 

To show what happens to heated objectsd? Why does the writer mention that not objects expande 

 إلظهار ما يحدث للكائنات الساخنة لماذا يذكر الكاتب أنه ليس كائنات موسعة؟  

 

  

 

 Taxes and benefitsوالفوائد  الضرائب  

في االختبار يكون على   والحلجمعتها بنفسي    لنفهم القطعة في االختبار ضرائبمعلومات عن الهذه 

 التي في االختبار  والمعلوماتأساس القطعة 

 

 Value added Tax (VAT)ضريبة القيمة المضافة 

 

  

 Excise Taxضريبة السلع االنتقائية 

 
Excise tax refers to an indirect type of taxation imposed on the manufacture, sale or use of 

certain types of goods and products, For Example: 

Excise taxes are commonly included in the price of a product, such as cigarettes or alcohol, as 

well as in the price of an activity, often gambling. 

 

 تعريف الضريبة االنتقائية 

تشير الضريبة االنتقائية إلى نوع غير مباشر من الضرائب المفروضة على تصنيع أو بيع أو استخدام أنواع معينة من السلع  

 فمثال:   والمنتجات

الذي غالبًا ما يكون   النشاط،وكذلك في سعر   الكحول، مثل السجائر أو  المنتج،عادة ما يتم تضمين ضرائب االستهالك في سعر 

 مقامرة 
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 Corporate Income Taxضريبة الدخل  

 

 

 Real Estate Tax Service يةالعقار التصرفات ضريبة

 

 

 أسئلة من المختبرين  

  

    

In which of the following is a type of excise tax?  

Services  

Cigarettes, drinks and tobacco 

Cigarettes and services 

 في أي مما يلي نوع من الضرائب االنتقائية؟  

 خدمات ال

 السجائر والمشروبات والتبغ 

 السجائر والخدمات  

Cost benefit analysis   

 
  Taxالقيمة أين ارتفع وأين نزل ولماذا فضلوه وألن ما فيه    valueيسأل عن 

No change 

 

 

 القانون األمريكي   

Common law in USA 
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comparison What is the writer purpose?    Information      

     betweenألن القطعة الثانية كان فيها   مقارنة      المعلومات     ما هو هدف الكاتب؟

 تأكدوا منها باالختبار 

 

 

 حفظ الوقت

Keeping time   A     B   

 

 

 شيء مشترك عن الوقت        Bو          A  منطقتين  كان يبغى شيء يكون موجود في

  والنباتاتما بين الحيوانات 

 عمرت األرض وكيف والزراعةوعن األرض  

 
they spend most of the time outside home.What is true about A and B?  

 تأكدوا منها باالختبار  .يقضون معظم الوقت خارج المنزل ؟  Bو    Aما هو الصحيح بشأن  

 

  

    Marsمريخ ال 

 مكتوب في بداية القطعة 

Just last five years ago 

 

 

When did the scientists discover Mars? Exactly five years ago        less than five       more than five 

 أكثر من خمسة           أقل من خمسة           قبل خمس سنوات بالضبط  متى اكتشف العلماء المريخ؟ 
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    America's crude oil imports ألمريكا الخامالنفط واردات جدول 

 

 

9000,000 barrelsHow much crude oil did the USA import every day in 2009?    

 برميل 9000.000؟ 2009ما هي كمية النفط الخام التي استوردتها الواليات المتحدة كل يوم في عام  

 

 

2003In which year were crude oil imports to the USA from Saudi Arabia the highest?  

 2003السعودية األعلى؟  في أي عام كانت واردات النفط الخام للواليات المتحدة األمريكية من المملكة العربية 

 

 

 

 

 

 Preserving Habitatالحفاظ على الموطن  

 النظم البيئية      ecosystemsوفيها ذكروا 

 

 

estructionD is closest in meaning to? the word extinction 

 دمار كلمة االنقراض هي األقرب في المعنى؟ 

 

mphasizedEthe word concentrated is closest in meaning to?  

 أكد كلمة تتركز هي األقرب في المعنى؟ 

 

IntentionThe word thrust is closest in meaning to?  

 الهدف فحوى الكلمة هو األقرب في المعنى؟ 
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 cookiesالكوكيز    

 خاصية في المواقع لحفظ البيانات وكان السؤال الهدف من القطعة واإلجابة  

 الحفاظ على الخصوصية والسرية ممكن صح 

 

To informis the writer purpose?  What 

 لكي يعلمما هو هدف الكاتب؟ 

 

 

 

 Irish Potato Famineمجاعة البطاطس األيرلندية 

 

 

What does Paragraph say about the Great Hunger? 

It brought about a lot of death and made many Irish people leave their country 

 ماذا تقول الفقرة عن الجوع الكبير؟ 

 تسبب في الكثير من الموت ودفع الكثير من األيرلنديين إلى مغادرة بالدهم 

 

 

 

Why does the writer use the word "Yet" ? 

that British landowners sold good crops while people were hungry.To show  

 لماذا يستخدم الكاتب كلمة "بعد" ؟ 

 إلثبات أن مالك األراضي البريطانيين باعوا محاصيل جيدة بينما كان الناس جائعين. 
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How did the Irish deal with the problems that followed the great Hunger? 

created the Fenian Brotherhood to fight back against the British. They 

 كيف تعامل األيرلنديون مع المشاكل التي أعقبت الجوع الكبير؟ 

 لقد أنشأوا جماعة اإلخوان الفنيين للقتال ضد البريطانيين. 

 

 

 

What does the writer think about the "Irish question"? 

believes it divided English people and created problems until a solution was found.He  

 ما رأي الكاتب في "السؤال األيرلندي"؟ 

 يعتقد أنها قسمت الشعب اإلنجليزي وخلقت مشاكل حتى تم العثور على حل. 

 

 

 

How did Prime Minister Gladstone deal with the Irish question? 

tried to help Irish farmers through new rent and tax laws.He  

 كيف تعامل رئيس الوزراء جالدستون مع المسألة األيرلندية؟ 

 حاول مساعدة المزارعين األيرلنديين من خالل قوانين اإليجار والضرائب الجديدة. 
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 Psychoanalysisالتحليل النفسي 

 

 

Repressed impulses and What two things from childhood feed psychological problems? 

conflicts 

 الدوافع والصراعات المكبوتة ما شيئين من الطفولة يغذي المشاكل النفسية؟ 

 

 

 

A childhood memory or dream  What two things can psychoanalysis begin with? 

 ذكرى الطفولة أو الحلم   يمكن أن يبدأ التحليل النفسي بهما؟بأي شيئين 

 

 

 

Slow and expensive What are two characteristics of traditional psychoanalysis? 

 بطيئة ومكلفة  ما هي سمتان من سمات التحليل النفسي التقليدي؟ 

 

 

   water cycle واالنسان  دورة المياه

 

A rise in evaporationWhat is one important effect of building dams?  

 ارتفاع معدل التبخرما هو أحد اآلثار الهامة لبناء السدود؟ 

 

 

enough vegetationNot   tion?raWhat causes a reduction in evapo 

 ال يكفي الغطاء النباتي ما الذي يسبب انخفاض التبخر؟  

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

191 

 

 

EffectThe word "impact" is closest in meaning?   

 تأثير كلمة "تأثير" هي األقرب في المعنى؟  

 

 

Fall  ?The word "reduction" is closest in meaning to 

 سقوط كلمة "نقص" هي األقرب في المعنى؟ 

 

  Survey on why people travel عن سبب سفر الناس رسم بياني 

 

How many people travelled for leisure?   

   22 percent  

    30 percent  

30 people      

300 people  

 كم عدد األشخاص الذين سافروا لقضاء وقت الفراغ؟ 

 بالمائة  22

 بالمائة  30

 شخصا  30

 شخص  300
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 operating system (OS) نظام تشغيل الكمبيوتر

 

 

To complainWhat was the writer's main purpose?  

 يشتكي ما هو الهدف الرئيسي للكاتب؟ 

 

 

The OS works like other computer What is one important idea that the writer mentions?  

software. 

 يعمل نظام التشغيل مثل برامج الكمبيوتر األخرى. ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 

 

 

 

 سيبيريا والحربو  ولينينستالين 

Modernizing Industry in the USSR: The Five-Year Plans 

Five-year plan for the development of Russia 

 الخطة الخمسية في تطوير روسيا

 

It was amazing? How does the writer feel about the Moscow underground railway 

 كان رائع كيف يشعر الكاتب حيال سكة حديد موسكو تحت األرض؟ 

 

Stalin built new industrial centers    How did Stalin solve the problem that Siberia is a far place? 

 ستالين مراكز صناعية جديدةى بنكيف حل ستالين المشكلة التي تعد سيبيريا مكانا بكثير؟ 

 

Therefore? Which word can we use to replace So 

 وبالتالي ؟ ولذلكأي كلمة يمكن أن نستخدمها لتحل محل 
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Stalin aimed to modernize the Soviet economy Stalin?What does the passage say about  

 ستالين يهدف إلى تحديث االقتصاد السوفيتي ماذا يقول المقطع عن ستالين؟ 

 

LeninStalin                Who founded the association? 

 تأكدوا منها باالختبار           لينين       من أسس الجمعية؟ ستالين 

 

 Global murder ratesلمعدل العالمي للجريمة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2What was the homicide rate per 100,000 people in Europe in 2015?   

 2؟  2015شخص في أوروبا عام   100.000ما هو معدل جرائم القتل لكل 

 

7How many homicides per 100,000 people happened in Africa in 2005?    

 7؟  2005شخص التي حدثت في إفريقيا عام  100.000كم عدد جرائم القتل لكل 
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 Friction  كاالحتكا

 Make The word produce in Paragraph is closest in meaning to? 

 صنع يفي فقرة هي األقرب في المعنى؟  ينتجكلمة 

 

 

Grows? The word increases in Paragraph is closest in meaning to 

  ينمو كلمة يزيد في فقرة هو األقرب في المعنى؟ 

 

 

frictionWhat happens because of rubbing two surfaces against each other?  

 احتكاك ماذا يحدث بسبب احتكاك سطحين ببعضهما البعض؟ 

 

 

 motionWhat does the use of extra force with stationary objects lead to?  

   حركةإلى ماذا يؤدي استخدام القوة الزائدة مع األجسام الثابتة؟  

 

 

 

 simple distillationالتقطير البسيط 

 

eparateSThe word Isolate in Paragraph is closest in meaning to?  

 يفصلفي الفقرة هي األقرب في المعنى؟   يعزل كلمة 

 

performed in Paragraph are closest in meaning to?  "carried out"The words  

 إجراءالكلمات الواردة في فقرة هي األقرب من حيث المعنى؟ 
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 spinal cord الحبل الشوكي 

 

 contract lawقانون التعاقد  

 

 observation المالحظة والبحث العلمي

 

 الحجاج )رسم بياني(       

 
 Open source softwareبرمجيات 

 

 Banana in Africa أفريقيافي الموز 

 
 Psychology علم النفس

 
 دراسة النوم 

Obsessive-Compulsive Disorder 

   اضطراب الوسواس القهري
 

 Project المشروع

 

 Academic writingالكتابة االكاديمية 

 
 عن شركةرسم بياني 

Company-funded Research 
 الشركة األبحاث التي تمولها 

 

  التاسع عشر النموذج عناوين
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 The spinal cordالحبل الشوكي 

 

 

What helps information travel up and down the spine?   neural paths               brain 
 

 ما الذي يساعد المعلومات على االنتقال صعودا وهبوطا في العمود الفقري؟ المسارات العصبية         الدماغ 

 

 

What finally makes you take your hand away from something hot?  
Sensory neurons and interneurons  
 

 ما الذي يجعلك أخيًرا ترفع يدك عن شيء ساخن؟ 
 الخاليا العصبية الحسية والعصابات الداخلية 

 

 

When would your brain stop receiving information from the spinal cord?  
If there were serious damage to the spinal cord.  
 

 متى يتوقف دماغك عن تلقي المعلومات من النخاع الشوكي؟ 
 .إذا كان هناك أضرار جسيمة في النخاع الشوكي 

 

 

is closest in meaning to "connecting"The word  

joining  
 الكلمة "الرابط "  هي األقرب من حيث المعنى 

 انضمام 
  

 

 
 Hearing Lossفقدان السمع 
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 contract lawقانون التعاقد 

The word "agreements" is closest in meaning to?   Arrangements 
 

  كلمة "اتفاقيات" هي األقرب في المعنى؟ ترتيبات 
  

 

The word "governed" is closest in meaning to?   controlled  
 

 كلمة "تحكم" هي األقرب في المعنى؟ خاضع للسيطرة 
 

 observation and scientific methodالمالحظة والبحث العلمي 

 

 هنا انتبهوا من الكلمات المتشابهة 
 كنت بوضح لكم لكن ما عندي وقت 

 

  

 

What does Paragraph (1) say about the scientific method?   
It is made up of six different procedures. 
 

 ماذا تقول الفقرة ) 1( عن المنهج العلمي؟ تتكون من ستة إجراءات مختلفة 
 
 
 
 

 
 
 
What does Paragraph (2) say about qualitative observation? They explain what happens by 
carefully watching things.  
 
 

 ماذا تقول الفقرة ) 2( عن المالحظة النوعية؟ يشرحون ما يحدث من خالل مراقبة األشياء بعناية 
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Which sentence gives the main idea of Paragraph (2)?  
Qualitative observations describe properties or occurrences in ways that do not rely on 
numbers. 
 
 

 ما الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية للفقرة )2(؟ 
 تصف المالحظات النوعية الخصائص أو األحداث بطرق ال تعتمد على األرقام 

 
 
 
 

 
 
 
Which sentence gives the main idea of Paragraph (3)? 
Quantitative observations are measurements, which by definition consist of both a number 
and a unit.  
 

 ما الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية للفقرة )3(؟ 
 .المالحظات الكمية هي قياسات تتكون بحكم التعريف من رقم ووحدة

 
 

 
 
 
 
What does Paragraph (4) say about hypothesis? It is where scientists start their search.  
 

 ماذا تقول الفقرة ) 4( عن الفرضية؟  إنه المكان الذي يبدأ فيه العلماء بحثهم 
 
 
 
 

 
 
 
What is the main idea of the passage?  Observations are an important step in the scientific 
method. 
 

 ما هي الفكرة الرئيسية لهذا المقطع؟ المالحظات هي خطوة مهمة في المنهج العلمي
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 بياني( )رسمالحجاج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأكدوا من السؤال في االختبار قبل اإلجابة  

 طلعت الرسم البياني من النت بعد بحث طويل 

   اختبرتم  إذاوعلموني بالصح األكيد   الجواب يكون على حسب السؤال

 
0201In which year was the largest number of pilgrims from outside?  

 من الداخل او الخارج  إذاعلى حسب السؤال  2201يكون  وممكن     0201في أي سنة كان أكبر عدد من الحجاج من الخارج؟  

 

 outsideمن الخارج   معناه  أما األخضر الفاتح    insideمن الداخل  معناه  األخضر الغامق

 

 

What was the percentage of pilgrims from inside?  

 كم كانت نسبة حجاج الداخل؟  
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 Open source softwareبرمجيات 
 
What helped open-source software? Internet access 

 ما الذي ساعد البرمجيات مفتوحة المصدر؟ خدمة اإلنترنت 
 

 
What is one benefit of open-source software?   quick bug fixing 
  

 ما هي إحدى فوائد البرامج مفتوحة المصدر؟ إصالح الخلل السريع 
 
 
 
 

What is one benefit of closed-source software?  Technical support from the company 
 

 ما هي إحدى فوائد البرامج المغلقة المصدر؟ دعم فني من الشركة 

 
What are two examples of open-source software?  Firefox and Apache  
 

 ما هما مثاالن على البرامج مفتوحة المصدر؟       فايرفوكس واالباتشي  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Banana in Africa  الموز في أفريقيا 

 

What is the writer's main purpose?    to inform 
 

 ما هو الهدف الرئيسي للكاتب؟ لإلخبار 
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What is one important idea that the writer mentions?  
 
That children in Africa need better food. 
 

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 
 

 أن األطفال في إفريقيا بحاجة إلى غذاء أفضل 
 
 

 
 
 
What is one important idea that the writer mentions? 
 
That genetically modified bananas may save lives. 
 

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 
 

 .هذا الموز المعدل وراثيا قد ينقذ األرواح
 

 

 

 Psychologyعلم النفس 
 

What do psychologists do to help people who are unhappy in their lives?  
They provide them with treatment services. 

 

 ماذا يفعل علماء النفس لمساعدة األشخاص غير السعداء في حياتهم؟ 

 يقدمون لهم خدمات العالج. 
 
 

Why does the writer use the word "Because"?  
To explain the result of people talking and dealing with psychologists.  
 
 

 لماذا يستخدم الكاتب كلمة "ألن "؟ 
 .لشرح نتيجة حديث الناس وتعاملهم مع علماء النفس 
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What does the passage say about the work of most psychologists?  
It is field research  
 

 ماذا يقول المقطع عن عمل معظم علماء النفس؟ 
 إنه بحث ميداني 

 
 
 
Which word can we use to replace the word "But"?   However  
 

 ما هي الكلمة التي يمكننا استخدامها  الستبدال كلمة "لكن "؟  لكن 

 
 

What does the writer think about our knowledge of psychology? 
It is from experience.  
 

 ما رأي الكاتب في معرفتنا بعلم النفس؟ 
 .إنه من التجربة

 م وأيام الغياب  دراسة النو
     regular sleep النوم المنتظم 

Which group has the lowest number of days a year?  

 

Men who sleep between 7 and 8 hours 

Women who sleep between 7 and 8 hours 

Men and women who sleep at least 8 hours a day 

 أي مجموعة لديها أقل عدد أيام في السنة؟ 

 

 ساعات  8و   7الرجال الذين ينامون ما بين 

 ساعات  8و    7بين  النساء اللواتي ينمن ما  

 ساعات على األقل في اليوم   8الرجال والنساء الذين ينامون  
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Which groups have the most absences? 
 
Men and women who sleep 5 hours 
Men and women who sleep 10 hours 
Men and women who sleep under 5 hours 
Men and women who sleep over 10 hours 

 ما هي المجموعات التي لديها أكبر عدد من الغياب؟ 
 

 ساعات   5الرجال والنساء الذين ينامون  
 ساعات  10الرجال والنساء الذين ينامون  

 ساعات  5الرجال والنساء الذين ينامون أقل من 
  ساعات  10الرجال والنساء الذين ينامون أكثر من  

 
 
 

    Compulsive Disorder  -Obsessiveاضطراب الوسواس القهري

 
What is the main topic of this passage?  
A comparison of normal and obsessive behavior.  
 

 ما هو الموضوع الرئيسي لهذا المقطع؟ 
 .مقارنة بين السلوك الطبيعي والوسواس

 
What is one important idea related to general anxiety and phobias mentioned In Paragraph 
1?  
Features of compulsive behavior are present in everyone.  
 

 ما هي إحدى األفكار المهمة المتعلقة بالقلق العام والرهاب المذكورة في الفقرة 1؟ 
 .ميزات السلوك القهري موجودة في الجميع 

 
What important information about obsessive thoughts and compulsive behavior is 
expressed in Paragraph (2)?  
They negatively affect daily life.  
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 ما هي المعلومات المهمة حول األفكار الوسواسية والسلوك القهري المعبر عنها في الفقرة )2(؟ 
 أنها تؤثر سلبا على الحياة اليومية. 

 
What is an example of Hughes obsessive behavior in the passage? 
Dictating phrases repeatedly  
 

 ما هو مثال على سلوك الوسواس هيوز في المقطع؟ 
 إمالء العبارات بشكل متكرر

 
 
 
What key information is given about Howard Hughes?  
He was scared of dying at an early age. 

 

 ما هي المعلومات األساسية الواردة حول هوارد هيوز؟ 

 كان خائفا من الموت في سن مبكرة. 
 
 
 

 
Why does the writer mention Howard Hughes? 
He suffered from anxiety and phobias.  
 

 لماذا يذكر الكاتب هوارد هيوز؟ 
 .كان يعاني من القلق والرهاب 

 Projectالمشروع        
Two important features for a project?   administration and procurement 
 

 سمتان مهمتان للمشروع؟ ا الدارة والمشتريات 
 
 
 

activities?  salary and benefit 
 

 أنشطة؟ الراتب والمزايا 
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 Academic writingالكتابة االكاديمية  
 
 

What is the main idea of the passage?   
Academic writing uses different types of writing styles. 

 ما هي الفكرة الرئيسية لهذا المقطع؟ 

 األكاديمية أنواًعا مختلفة من أساليب الكتابة. تستخدم الكتابة 
 
 
 

about expository writing?say What does the paragraph  
It shows the writer to describe an issue to the reader.   

 الكتابة التفسيرية؟  الفقرة حول  قولماذا ت

 يظهر للكاتب أن يصف قضية ما للقارئ. 
 
 

 رسم بياني  

 

 كم وصل مبيعات الشركة؟   2005عام 

 وتختار الجواب الصحيح   2005من الرسم البياني تروح ل  

 

 Resorts  المنتجعات 

 مع النموذج السادس

It covers food lodging and activities.resort mean?  "inclusive all"What does  

 .واألنشطةيغطي السكن الطعام ماذا يعني المنتجع "الشامل"؟ 

 

 

rental quipmentEWhich of the following might cost extra?   

 أي مما يلي قد يكلف أكثر؟ تأجير المعدات 
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 Company-funded Research الشركةاألبحاث التي تمولها  

How are the ideas that "not all evidence is considered" and "not all findings are released" 

related? 

Both are examples of public opinion about the type of research. 

 كيف ترتبط األفكار التي "ال يتم النظر في كل األدلة" و "ال يتم إصدار جميع النتائج"؟ 

 كالهما أمثلة للرأي العام حول نوع البحث. 

 

 

 

Which of the following is an opinion? 

Skeptical whether an industry partner could ever be trusted to release They were 

information that might hurt its profits. 

 أي مما يلي رأي؟ 

 لقد كانوا متشككين فيما إذا كان من الممكن الوثوق بشريك في الصناعة لنشر معلومات قد تضر بأرباحه. 

 

 

 

How is the public's view about funding science different from the industry's view? 

The public think that the industry mainly cares about money. 

 كيف تختلف وجهة نظر الجمهور حول تمويل العلوم عن وجهة نظر الصناعة؟ 

 يعتقد الجمهور أن الصناعة تهتم بشكل أساسي بالمال. 

 

 

 

What can we understand from the text about company-funded research? 
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funded research.-It is less reliable than government 

 ما الذي يمكن أن نفهمه من النص حول األبحاث التي تمولها الشركة؟ 

 إنه أقل موثوقية من األبحاث التي تمولها الحكومة. 

 

 

 

What can we understand from the passage about government funding for research? 

The public think it's a waste of money. 

 ما الذي يمكن أن نفهمه من المقطع المتعلق بالتمويل الحكومي للبحوث؟ 

 يعتقد الجمهور أنه مضيعة للمال. 

 

 

 

 Hearing loss فقدان السمع  

 

To explain      To informWhat is the author's main purpose?  

 ما هو الهدف الرئيسي للمؤلف؟

 لشرح             إلخبارل

 

What is one important idea that the author mentions?  

Damaged hair cells cause hearing loss. 

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي يذكرها المؤلف؟ 

 تسبب خاليا الشعر التالفة فقدان السمع. 
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What is one important idea that the author mentions? 

Damaged hair cells cannot regrow. 

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي يذكرها المؤلف؟ 

 ال يمكن أن تنمو خاليا الشعر التالفة. 

 

 

  aerobic and anaerobic exerciseالتمارين الهوائية والالهوائية

 
 

Walkingn example of aerobic exercise? A 

 
    leadershipالقيادة 

 

 

 Aristocratic leadershipاالرستقراطية  القيادة    

X 

 Democratic leadershipالقيادة الديمقراطية   

    
 

What is the most important skill in leadership and administration? 
 

Delegation    ??????????????   ?????????????     ?????????? 
 

     ما اعرف الجواب الصحيح   تفويض الموظفين   ؟؟؟؟؟؟     ؟؟؟؟؟    ؟؟؟؟؟؟ ما هي أهم مهارة في القيادة واإلدارة؟

 
What is the main idea of the passage? 

 رسم بياني عن التغطية الصحية  
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In what year was the largest health coverage?  

 
 في أي سنة كانت أكبر تغطية صحية؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخصوص المواد العلمية المعروضة في 

 انا ال أحلل وال أبيح أي  قناة التجميعات،

 سطو او تعدي عليها يحصل من قبل 

 أمام هللاشخص ما وسيكون محاسبا 

  ،مادية وأغراض   ةمؤلفات خاصفي  من غير استئذان  في يوم ال ينفع فيه مال وال جاه والبنون في حال استخدامها

 عها بطرق مختلفة ي ب او ،مقابل مبلغ مالي  تعليمية، أو كدورات    شخصيةأو 

 م  التسويق لدورات بأخذ التجميعات وعرضها كأنها من جهدهأو 

 وشكرا للمشرفين والمشرفات الذين يخدمون بدون مقابل ولجميع من يساعد 
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 Berlin Wall جدار برلين 

 

 Narration السرد
 

 Online Shoppingالتسوق عبر االنترنت 
 

 Hurricanesاألعاصير 

 

 Populationكثافة السكانية ال
 

 Taste and Smellم تذوق والشال

 

 World Economic Outlookالعالمي افاق االقتصاد 

 

 Law Development تطور القانون
 

 

 Planes Crashes  حطم الطائراتت

 

   Corporations الشركات

 

 Human Bodyاستكشاف جسم االنسان

 

 Energy Loss  فقدان الطاقة

 

 Agriculture التغييرات في الزراعة 

 

20 لعشرونا عناوين النموذج  
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  Philosophers (Plato) أفالطون الفالسفة 

 

    Animal habitatsموطن الحيوانات

 

 Nanowood النانو  خشب

 

  Affirmative action programبرنامج العمل اإليجابي

 

 Coffee consumption القهوة كاستهال

 

    Education in Europeالتعليم في أوروبا 
 

 قطعة  

 قطعة

Defining Design Problems 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

212 

 
 بخصوص المواد العلمية المعروضة في 

 انا ال أحلل وال أبيح أي  قناة التجميعات،

 سطو او تعدي عليها يحصل من قبل 

 شخص ما وسيكون محاسبا أمام هللا

  ،مادية وأغراض   ةمؤلفات خاصفي  من غير استئذان  في يوم ال ينفع فيه مال وال جاه والبنون في حال استخدامها

 عها بطرق مختلفة ي ب مقابل مبلغ مالي، أو  تعليمية، أو كدورات    شخصيةأو 

 م  التسويق لدورات بأخذ التجميعات وعرضها كأنها من جهدهأو 

 وشكرا للمشرفين والمشرفات الذين يخدمون بدون مقابل ولجميع من يساعد 

 

 

   Berlin Wall جدار برلين

 

What is the best title of the passage? The history of Berlin Wall  

 ما هو العنوان المناسب للقطعة؟  تاريخ جدار برلين  

 

What is the main idea of the first paragraph? Doors and streets closed early.   

 . تم إغالق األبواب والشوارع مبكراما هي الفكرة الرئيسية للفقرة األولى؟ 

 

What is the main idea of the second paragraph? 5000 five thousand ran away across the 

wall. 

 تأكدوا من السؤال واالختيارات        خمسة آالف هربوا عبر الجدار.  5000الرئيسية للفقرة الثانية؟  ما هي الفكرة 

 

 5000   five thousand peopleHow many people could pass the wall?   

 خمسة آالف شخص  5000كم عدد األشخاص الذين يستطيعون اجتياز الجدار؟ 
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What is the main idea of the second paragraph?      

 The wall length from east is 115km  

The wall length from west is 112km 

 ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة الثانية؟  

 كم  115طول السور من الشرق 

 ختيارات تأكدوا من السؤال واال                     كم 112طول السور من الغرب   

 

When did Germany know? 11 months later  

 شهًرا  11بعد  متى عرفت ألمانيا؟  

 

What is the last paragraph about? The fall was quick  ???????????????? 

 القطعة األخيرة كانت عن؟ السقوط كان سريعا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

Why did the build the wall? To separate East German from West German  

 لماذا بنوا الجدار؟ لفصل ألمانيا الشرقية عن ألمانيا الغربية  

 معلومات مهمة 

جدار اسمنتي  43و سلكي  112كم                      155الحاجز طوله    

 

 

Which sentence gives the main idea of Paragraph?  

This was the beginning of the Berlin wall 

 ما الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية للفقرة؟ 

 كانت هذه بداية جدار برلين 
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What does paragraph say about the actions? 

They closed most of the streets on the border. 

 ماذا تقول الفقرة عن اإلجراءات؟

 أغلقوا معظم الشوارع على الحدود 

 

 

Which of the following statements does paragraph support?  

West Germany was richer than East Germany. 

 أي من العبارات التالية تدعم الفقرة؟ 

 كانت ألمانيا الغربية أغنى من ألمانيا الشرقية 

 
 Narration والقصة السرد

 

 القطعة تتكلم عن السرد بالقصة وممكن تكون حقيقة أو خيال وأنواع القصص وشكلها وتنظيمها والصراعات والفكرة الرئيسية 

 about the narration of the story and may be fact or fiction, types of stories, their style, 

cohesion, conflicts and the main idea. 

 

To inform What is the writer purpose? 
 لكي يعلم ما هو هدف الكاتب؟

 
 
 

written short story-The characteristics of a wellWhat is the main idea in paragraph?  
 

 خصائص القصة القصيرة المكتوبة جيًدا  ما هي الفكرة الرئيسية في الفقرة؟ 
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 Online Shoppingتسوق عبر االنترنت ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63%        62% purchased a product online last month?How many Mexican Internet users  
 

            ٪36              ٪62كم عدد مستخدمي اإلنترنت المكسيكيين الذين اشتروا منتًجا عبر اإلنترنت الشهر الماضي؟ 
 
 

Which country made the highest percentage of purchases online last month? China 
 

 ما الدولة التي قامت بأعلى نسبة عمليات شراء عبر اإلنترنت الشهر الماضي؟ الصين 
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 Hurricanesعاصير األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What was the cost of hurricane damage in 1928? $97.70 billion 

 

 ما هي تكلفة أضرار اإلعصار في عام 1928؟  97.70 مليار دوالر 
 
 
 
 
In which year was the cost of hurricane damage the highest? 2017 
 

  في أي عام كانت تكلفة أضرار اإلعصار األعلى؟ 2017
 
  
 

 
 
 

 Populationكثافة السكانية ال
 
 

AmericanWhat nationality was Louis Sullivan?  
 أمريكي ما جنسية لويس سوليفان؟ 

 
 

1700sWhen did population levels begin to increase very quickly?  
 

 1700sمتى بدأت مستويات السكان في الزيادة بسرعة كبيرة؟ 
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DiseaseWhat do microbes cause?  

 مرض ماذا تسبب الميكروبات؟ 

 
Georges HaussmannWho rebuilt parts of Paris in the 1800s?  

 
 جورج هوسمان من أعاد بناء أجزاء من باريس في القرن التاسع عشر؟  

 
 

  Bacteriaالبكتيريا 

Diseases What do bacteria cause? 

  ألمراض ماذا تسبب البكتيريا؟ ا

 
   Taste and Smellالتذوق والشم 

understand from Passages A and B about both taste and smell?What can we  
They both involve the use of receptor cells 

 

 عن كل من الطعم والرائحة؟  Bو  Aما الذي يمكن أن نفهمه من المقاطع 

 كالهما ينطوي على استخدام الخاليا المستقبلة 
 
 
 

receptor cells involved in taste and smell?What do the passages say about the  
The receptor cells involved in smell are a lot more than those involved in taste. 

 

 ماذا تقول المقاطع عن خاليا المستقبل التي تشارك في الذوق والشم؟ 

 تلك التي تشارك في الذوق. إن الخاليا المستقبلة التي تدخل في حاسة الشم هي أكثر بكثير من 

 
According to the passages, why are taste and smell important for us to enjoy food? 
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.Both senses interact to create flavors 
 

 لماذا يعتبر التذوق والشم مهمين بالنسبة لنا لالستمتاع بالطعام؟  المقاطع،حسب 

 النكهات. كال الحواس تتفاعل لخلق 
 

The World Economic  
االقتصاد العالمي     

 
Who is America's leading export partner? Canada  

 من هو الشريك الرئيسي ألمريكا في التصدير؟ كندا 

 

What was the percentage of the Euro area economy decline in 2009? 3.9 percent  

 ما هي النسبة المئوية لتراجع اقتصاد منطقة اليورو في عام  2009؟ 3.9 في المئة 

 

When did the worldwide recession begin? in 2007  

 متى بدأ الركود العالمي؟ في 2007

 

What was China's total world trade share in 2003? 6 percent  

 ما هو إجمالي حصة التجارة العالمية للصين في عام  2003؟  6 بالمائة 
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The Development of Law  تطور  القانون 

Historical Origins of Law األصول التاريخية للقانون 

What is the writer's main purpose in the passage? To explain 

 ما هو الهدف الرئيسي للكاتب في المقطع؟ لشرح 

 

What is one important idea that the writer mentions? 

Common law is based on tradition and custom 

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 

 يقوم القانون العام على التقاليد والعرف 

 

 

What is one important idea that the writer mentions? 

that civil law is more common than common law  

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 

 أن القانون المدني أكثر شيوًعا من القانون العام 

 

What is one important idea that the writer mentions? 

that civil law is based on written constitutions and codes 

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 

 أن القانون المدني يستند إلى دساتير وقوانين مكتوبة 

  

  

Planes Crashes تحطم ال طائرات  

evaluate / consider ?"judge"What are two words the writer uses to mean  
 

 تقييم / النظر يستخدمهما الكاتب ليعني القاضي؟  اللتان كلمتان الما 
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determine / calculateout?  findWhat are two words that the writer uses to mean,  

 
 تحديد / حساب ؟  "اكتشف "ما الكلمتان اللتان يستخدمهما الكاتب ليعني  

 
 
 
How is the writer's view about plane crash risk different from the general belief? 
It depends on national averages 

 كيف تختلف وجهة نظر الكاتب حول خطر تحطم الطائرة عن االعتقاد العام؟ 

 يعتمد على المعدالت الوطنية
 
 
 
According to the passage, which of the following is a fact about most plane crashes? 

g. They happen during takeoff and landin 
 

 أي مما يلي يمثل حقيقة عن معظم حوادث تحطم الطائرات؟  للفقرة،وفقًا 

 تحدث أثناء اإلقالع والهبوط 

 
What can we understand from the passage about airplane crashes? 

distance fliers.-the risk of crashing is biggest for frequent, long 

 الطائرات؟ ماذا يمكن أن نفهم من المقطع عن حوادث 

 يكون خطر االصطدام أكبر بالنسبة للمسافات الطويلة والمتكررة. 

 
 

 

 

Corporations الشركات   

profit and business corporations-nonWhat are the two main types of corporations?  
 

 الشركات غير الربحية والتجارية ما هما النوعان الرئيسيان للشركات؟ 
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shareholders and directorsWhich people must meet at least once a year?  
 

 المساهمين والمديرين من هم األشخاص الذين يجب أن يجتمعوا مرة واحدة على األقل في السنة؟ 
 
 
 
 

   Exploring the Human Body استكشاف جسم اإلنسان
 

What was the main reason Galen made mistakes in his writing? 
He had little information about human anatomy 

 ما هو السبب الرئيسي وراء أخطاء جالينوس في كتابته؟ 

 كان لديه القليل من المعلومات حول علم التشريح البشري 
 
 
How was Vesalius able get dead bodies for his research? 

government allowed himHis friends in local  

 كيف استطاع فيزاليوس الحصول على جثث ألبحاثه؟ 

 سمح له أصدقاؤه في الحكومة المحلية 
 
 
 
What is one reason new discoveries were possible after the 1600s? 
Leeuwenhoek developed a better microscope 

 الجديدة بعد القرن السابع عشر؟ ما هو أحد أسباب ظهور االكتشافات 

 مجهًرا أفضل Leeuwenhoekطور 
 
 
 

orrectC ?aragraph is closest in meaning topThe word accurate in  
 يح صح  كلمة دقيقة في الفقرة هي األقرب في المعنى؟

 
 

eganB ?aragraph is closest in meaning topThe word introduced in  
 بدأ في الفقرة هي األقرب في المعنى؟  قدمالكلمة 

 
 
 

adeM ?aragraph is closest in meaning topThe word invented in  
 صنع كلمة اخترع في الفقرة هي األقرب في المعنى؟ 
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Loss of Energy فقدان الطاقة 
 

To informWhat's the writer's main purpose?  
 خبر لكي ي ما هو الهدف الرئيسي للكاتب؟

 
 
 
 

What is one important point that the writer mentions?  

That moving one surface against another causes energy waste.  

 ما هي النقطة المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 

 أن تحريك سطح ضد آخر يؤدي إلى إهدار الطاقة 

 

What is one important point that the writer mentions? 

That LED lights save energy more than other lamps. 

 ما هي النقطة المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 

 توفر مصابيح الليد الطاقة أكثر من المصابيح األخرى  

 

 

 

Changes in Agriculture التغييرات في الزراعة 

 fertilizationالتخصيب 

 
Why does the writer use the word while in paragraph?  
to show that artificial fertilizers are more popular 

 لماذا يستخدم الكاتب الكلمة في الفقرة؟ 

 إلثبات أن األسمدة الصناعية أكثر شيوًعا 
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What does paragraph say about the green revolution? 

with new seeds and fertilizersIt started  

 ماذا تقول الفقرة عن الثورة الخضراء؟

 بدأت ببذور وأسمدة جديدة 
 
 
How did some countries become exporters of food? 
They used enhanced farming techniques and crop yields. 

 كيف أصبحت بعض الدول مصدرة للغذاء؟

 الزراعة المحسنة وغالت المحاصيل. استخدموا تقنيات 
 
 
Why was the green revolution important? 
It helped end hunger in many countries 

 لماذا كانت الثورة الخضراء مهمة؟ 

 لقد ساعد في القضاء على الجوع في العديد من البلدان 
 
 
How does over fertilization affect plants?  

plantsIt can destroy  

 كيف يؤثر اإلخصاب الزائد على النباتات؟ 

 يمكن أن تدمر النباتات 
 
 

 
 

Structuralist psychologists 
 

 The philosophers Plato and Aristotle  الفالسفة أفالطون وأرسطو
 

What two theories about human knowledge did Plato and Descartes develop? 
 

free will and duality                             free will and nature 

 ما هي نظريتان حول المعرفة البشرية طورهما أفالطون وديكارت؟ 

 اإلرادة الحرة واالزدواجية                              اإلرادة الحرة والطبيعة 
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body and mind duality deal with?What does Descartes' principle of  
 

 عقلال جسد والما الذي يتعامل معه مبدأ ديكارت لالزدواجية؟ 
 

 
 
What three examples did the structuralists use to explain introspection? 

 
Viewing colors, reading a book and performing a math problem.  

 
Viewing colors, drawing a picture and hearing a sound 

 
 ما هي األمثلة الثالثة التي استخدمها البنيويون لشرح االستبطان؟ 

 
 مشاهدة األلوان وقراءة كتاب وحل مسألة حسابية. 

 
 وسماع صوت مشاهدة األلوان ورسم صورة 

 

 Animal Habitats الحيوانات طنمو
 
 
 

What does paragraph say about the natural world? 
Animals can match humans in creating structures 

 ماذا تقول الفقرة عن العالم الطبيعي؟ 

 يمكن للحيوانات أن تتطابق مع البشر في إنشاء الهياكل 
 
 
Which of the following statements about building behavior does paragraph support? 
There are different ways animals learn to build. 

 أي من العبارات التالية حول سلوك البناء تدعمه الفقرة؟ 

 هناك طرق مختلفة لتعلم الحيوانات البناء. 
 
 
What does paragraph reveal about animal constructions? 
The constructions have many purposes. 

 ماذا تكشف الفقرة عن اإلنشاءات الحيوانية؟ 
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 اإلنشاءات لها أغراض كثيرة. 
 
 
Which sentence gives the main idea of paragraph 5? 

struction time.Complex builds are often undertaken as a group, which helps speed up con 
 

 ؟ 5ما الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية للفقرة 

 مما يساعد على تسريع وقت البناء.   كمجموعة،غالبًا ما يتم تنفيذ اإلنشاءات المعقدة 
 
 

aragraph 5 is correct?pWhich statement about animal architecture in  
Ants build their cities in groups. 

 ؟5العبارة الصحيحة حول العمارة الحيوانية في الفقرة  ما 

 يبني النمل مدنهم في مجموعات. 
 
 
 
 
 
 

 Nanowood النانو خشب
 

What is one negative effect of Styrofoam? It has chemicals that may lead to cancer.  

 ما هو أحد اآلثار السلبية للستايروفوم؟ تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان 

 

The word alternative in paragraph is closest in meaning to? Option 

  كلمة بديلة في الفقرة هي األقرب في المعنى؟ اختيار

 

The word impressive in paragraph is closest in meaning to?  extraordinary  

 كلمة مؤثرة في الفقرة هي األقرب في المعنى؟ استثنائي 

 

What happens when lignin is removed from nanowood?  

Nanowood can hold greater pressure.  
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 ماذا يحدث عند إزالة اللجنين من خشب النانو؟ 

 يمكن أن يتحمل النانوود  ضغًطا أكبر 

 

 

 

 affirmative action program برنامج العمل اإليجابي
 
 

What is one important idea that the writer mentions about quotas in paragraph 2? 
They are one of two problems companies deal with. 

 ؟ 2الفقرة ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب حول الحصص في 

 هم واحدة من اثنين من المشاكل التي تتعامل معها الشركات. 
 
 
 
What is one important idea the writer mentions about affirmative action programs 
in paragraph 3? 
Some companies still act in a negative way towards minority employees 

 ؟ 3الفقرة  ي اإليجابي فما هي إحدى األفكار الهامة التي يذكرها الكاتب حول برامج العمل 

 ال تزال بعض الشركات تتصرف بطريقة سلبية تجاه موظفي األقليات 
 

 
 

What is one important idea that the writer mentions about women in paragraph 4? 
They had to take legal action 

 ؟ 4ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب عن المرأة في الفقرة  

 كان عليهم اتخاذ إجراءات قانونية 
 
 
 
Why does the writer mention that affirmative action programs had two problems? 
To show that these programs have had both good and bad results 

 لماذا يذكر الكاتب أن برامج التمييز اإليجابي بها مشكلتين؟ 

 إلثبات أن هذه البرامج قد أسفرت عن نتائج جيدة وسيئة
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What is the main topic of the passage? 
The effect of affirmative action programs. 

 ما هو الموضوع الرئيسي للمقطع؟ 

 أثر برامج العمل اإليجابي. 
 

 coffee consumption القهوة )رسم بياني(  كاستهال

 
501945? of consumption in  rate theWhat was  

 50؟ 1945كم كان معدل االستهالك عام  
 
 
 
 

1995 ? rate of consumption of coffee e lowestIn which year was th 
 

 1995في أي سنة كان أقل معدل استهالك للقهوة؟ 
 

    Education in Europeالتعليم في أوروبا 

 Growth of Public Education نمو التعليم العام
    

Francen 1879, where did schools to train teachers start? I 
 

 فرنسا ، أين بدأت المدارس في تدريب المعلمين؟ 1879في عام 
 
 

 
United States Where is Mount Holyoke College for Women? 

 
 الواليات المتحدة األمريكية أين يقع كلية جبل هوليك للنساء؟ 

 
 

 
What university course was added to the curriculum by the late 1800s? 

 
physical education          hemistryC  

 
 التعليم الجسدي          كيمياء؟ 1800sما هي الدورة الجامعية التي تمت إضافتها إلى المنهج بحلول أواخر  
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 قطعة ما اعرف عنوانها 

IdeaThe word theory in the passage is closest in meaning to?  

 فكرة نظرية في المقطع هي األقرب في المعنى؟ الكلمة 

 

xplainEThe word express in the passage is closest in meaning to?  

 يشرح في المقطع هي األقرب في المعنى؟  يعبركلمة 

 

 قطعة ما اعرف عنوانها 

 

Contactin the passage is closest in meaning to?  frictionThe word  

 يحتك كلمة االحتكاك في المقطع هي األقرب في المعنى؟ 

 

Expansion in the passage is closest in meaning to?  amplificationThe word  

 توسع تضخيم الكلمة في المقطع هو األقرب في المعنى؟ 

 
 

 Defining Design Problems تحديد مشاكل التصميم

The word potential in the passage is closest in meaning to? Possible 

 كلمة "احتمال" في المقطع هي األقرب من حيث المعنى؟ ممكن  

 

The word scope is closest in meaning to? extent  

 كلمة نطاق هو األقرب في المعنى؟ مدى 

 

The word criteria in the passage is closest in meaning to? standards  

 كلمة معايير  في المقطع هي األقرب في المعنى؟ المقاييس
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Sustainability in Bangladesh 
 االستدامة في بنغالديش

 
 

 The Health Divide  الصحي  تقسيمال
 

 

 قياس األداء االقتصادي
 

 British professions المهن البريطانية
 

 Fossil fuelsالوقود األحفوري 

 

 Personal Financeشخصي الالتمويل 
 

 

 Financial Statementsالقوائم المالية 
 
 

Free Software     البرمجيات الحرة 
 

 

Storing food  تخزين الطعام 
 
 

Importance of architecture أهمية العمارة 

 
 

Importing and Exporting االستيراد والتصدير  

 
 

International Pricing   التسعير الدولي  
 

 

21عناوين النموذج   
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 Sustainability in Bangladesh االستدامة في بنغالديش

 
1,062 per km2What is the population density of Bangladesh?  

 
 لكل كيلومتر مربع  062،1لبنجالديش؟  ما هي الكثافة السكانية 

 
 
 

fifths –four How much of the population lives in rural areas?  
 

 أربعة أخماس كم عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية؟ 
 
 
 
Which organization noted the number of people in poverty in Bangladesh? 
The World Bank 

 هي المنظمة التي الحظت عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر في بنغالديش؟ ما 
 البنك العالمي 

 

 The Health Divide  الصحي  تقسيمال
  Obesityالسمنة 

 Health in High Income Nations الصحة في الدول ذات الدخل المرتفع
  Income Nations LowHealth in نخفضالصحة في الدول ذات الدخل الم

 
What do the passages say about high income and low income nations? 
They have different health concerns  

 
 ماذا تقول المقاطع عن الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض؟ 

 لديهم مخاوف صحية مختلفة 
 

According to the passages, which organizations monitor health issues in all countries?  
International organizations 

External and Internal Recruiting 
 التوظيف الخارجي والداخلي

 
Compensating Differentials التعويض  اتفروق  
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 ما هي المنظمات التي تراقب القضايا الصحية في جميع البلدان؟  المقاطع،حسب 

 منظمات دولية 
 

 
life expectancy  Which subject do both passages discuss? 

 
 متوسط العمر المتوقعأي موضوع يناقش كال المقطعين؟ 

 

 
According to the passages, what are the biggest problems in healthcare in low income and 
high income countries respectively? 

 
limited availability and high cost  

 
 ما هي أكبر مشاكل الرعاية الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المرتفعة الدخل على التوالي؟  المقاطع،حسب 

 
 التوافر المحدود والتكلفة العالية 

 
 Measuring Economic Performance قياس األداء االقتصادي

 
 automobileshomes and  What goods and services do people pay interest on? 

 
 المنازل والسيارات ما هي السلع والخدمات التي يدفع الناس فائدة عليها؟ 

 

 
 British professions المهن البريطانية

 رسم بياني 

 
How many of Britain's CEOs were educated private schools in 2015? 
around 38% 
around 55% 
around 70% 
around 87% 

 ؟ 2015المديرين التنفيذيين في بريطانيا الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الخاصة في عام كم عدد 
 ٪ 38حوالي  
 ٪ 55حوالي  
 ٪ 70حوالي  
 ٪ 87حوالي  
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 Fossil fuelsحفوري الوقود األ

 

 
What is the main topic of the passage?  
The fossil fuels we rely on are destroying the planet 

 
 الموضوع الرئيسي للمقطع؟ ما هو 

 الوقود األحفوري الذي نعتمد عليه يدمر الكوكب 
 
 
 
What is one important idea the writer mentions about fossil fuels in Paragraph 1?  
Some of them will decrease faster than others 

 
 ؟ 1الوقود األحفوري في الفقرة  ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب حول 

 بعضها سينخفض بشكل أسرع من البعض اآلخر 
 
 
 
 
Why does the writer mention the example of the increasing world population in the future? 
to show how it will effect the amount of fossil fuels we use 

 
 سكان العالم في المستقبل؟ لماذا يذكر الكاتب مثال زيادة عدد 

 إلظهار كيف سيؤثر على كمية الوقود األحفوري التي نستخدمها 
 
 
 
What important ideas does the writer mention about sulfur dioxide in Paragraph 3?  
It is dangerous and expensive to remove from fuel 

 
 ؟ 3الكاتب عن ثاني أكسيد الكبريت في الفقرة  ما هي األفكار المهمة التي ذكرها 

 إن إزالتها من الوقود أمر خطير ومكلف 
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 Personal Finance شخصيالتمويل ال

 
They use credit or savingsHow do most Americans deal with unexpected costs?  

 
 يستخدمون االئتمان أو المدخراتكيف يتعامل معظم األمريكيين مع التكاليف غير المتوقعة؟  

 
 
 
Why does the writer use the word also in Paragraph 2? 

o give more information about the survey resultsT 
 

 ؟ 2لماذا يستخدم الكاتب الكلمة أيًضا في الفقرة  
 لومات حول نتائج االستطالع إلعطاء مزيد من المع

 
 
 

Because ofWhich expression can we use to replace the expression due to in Paragraph?  
 

    بسبب ما هو التعبير الذي يمكننا استخدامه الستبدال التعبير بسبب الفقرة؟  

 
 

He believes it has a negative effectHow does the writer feel about unnecessary shopping?  
 

 يعتقد أن لها تأثير سلبي كيف يشعر الكاتب حيال التسوق غير الضروري؟  
 
 
 
What does the writer say about personal debts in paragraph? 

 carefullyThey should be dealt with   
 

 ماذا يقول الكاتب عن الديون الشخصية في فقرة؟ 
 يجب التعامل معها بعناية    

 

 

 

 

 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

234 

 Financial Statements القوائم المالية

 
What is one important idea the writer mentions? 
Cash flow statements are different from accounting 

 
 التي يذكرها الكاتب؟ ما هي إحدى األفكار المهمة 

 تختلف بيانات التدفق النقدي عن المحاسبة 
 
 

To inform hat is writer’s main purpose? W 
 لكي يعلم  ما هو الهدف الرئيسي للكاتب؟

 
 

Free Software     البرمجيات الحرة 

What does Paragraph (1) say about freeware? It has rules that users must follow. 

 ماذا تقول الفقرة ) 1( عن البرامج المجانية؟ لديها قواعد يجب على المستخدمين اتباعها

 

 

Which sentence gives the main idea of Paragraph (1)?  

Unlike free software, freeware is subject to copyright laws and users are often requested 

to tick a box to say they understand and agree to the terms and conditions governing the 

software 

(؟ 1ما الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية للفقرة )  

على عكس البرامج المجانية، تخضع البرامج المجانية لقوانين حقوق النشر وغالبًا ما يُطلب من المستخدمين تحديد مربع ليقولوا  

 إنهم يفهمون ويوافقون على الشروط واألحكام التي تحكم البرنامج 

 

What does Paragraph (2) say about shareware's trial period?  

You can use the software for a limited time. 

( عن الفترة التجريبية للبرنامج التجريبي؟ 2ماذا تقول الفقرة )   

 يمكنك استخدام البرنامج لفترة محدودة 
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Which of the following statements about shareware Paragraph (2) support? 

Users can try it before buying it 

(؟ 2الفقرة ) أي من العبارات التالية حول برنامج كومبيوتري يدعم   

 يمكن للمستخدمين تجربته قبل شرائه 

 

 

French Revolutionary Wars   الحروب الثورية الفرنسية 

Storing food  تخزين الطعام 

Canning تعليبال   

 

How did the French army deal with its deadly food problem? 

They announced a reward to the person who could fix the problem 

 كيف تعامل الجيش الفرنسي مع مشكلة الغذاء المميتة؟ 

 أعلنوا مكافأة للشخص الذي يمكنه حل المشكلة 

 

 

What does the writer think about canning?  

That it solved a problem everyone shared. 

 ما رأي الكاتب في التعليب؟ 

 أنه يحل مشكلة مشتركة مع الجميع 

 

 

Why does the writer use the word although in Paragraph 3?  

To show that these methods of keeping food safe had some issues 
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؟ 3لماذا يستخدم الكاتب الكلمة على الرغم من أنها في الفقرة   

 إلثبات أن هذه األساليب في الحفاظ على سالمة الغذاء لديها بعض المشاكل 

 

 

What does the writer think about other methods of storing food before canning?  

He believes that they were a little dangerous. 

 ما رأي الكاتب في الطرق األخرى لتخزين الطعام قبل التعليب؟ 

 يعتقد أنهم كانوا خطرين بعض الشيء

 

 

What does the writer say about Nicolas Appert's method of canning? 

It worked because he kept out the air and boiled the water. 

 ماذا يقول الكاتب عن طريقة تعليب نيكوالس أبيرت؟ 

 لقد نجح ألنه أبعد الهواء وغلي الماء 

 

 

Which word can we use to replace the word though in Paragraph? However  

الكلمة التي يمكننا استخدامها الستبدال الكلمة في فقرة؟ ومع ذلكما هي   

 

 

How did canning stop food from going bad? 

It used heat on the jars to destroy the bacteria stop anything from coming in 

 كيف منع التعليب الطعام من أن يفسد؟ 

 تستخدم الحرارة على الجرار لتدمير البكتيريا ومنع أي شيء من الدخول 
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Importance of architecture  أهمية العمارة 

 

The word "multiple" in the passage is closest in meaning to? Many 

 كلمة "متعددة" في المقطع هي األقرب في المعنى؟ كثير 

 

The word "constraint" in the passage is closest in meaning to? Limit 

 كلمة "قيد" في المقطع هي األقرب في المعنى؟ حد 

 

 

The word "guidelines" in the passage is closest in meaning to? Instructions 

   كلمة "مبادئ توجيهية" في المقطع هي األقرب في المعنى؟  تعليمات 

 

Importing and Exporting   

 االستيراد والتصدير 

 

Why did the writer write this passage? To explain 

 لماذا كتب الكاتب هذا المقطع؟ لشرح 

 

What is one important idea that the writer mentions?  

Spices were in great demand in Europe. 

 ما هي إحدى األفكار المهمة التي ذكرها الكاتب؟ 

 كانت البهارات مطلوبة بشدة في أوروبا 
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International Pricing   التسعير الدولي  

Boeing jetliners  طائرات بوينج 

 

What word other than "inexpensive" does the writer use to talk about prices at home? 

Modest 

 ما هي الكلمة بخالف "غير مكلفة" التي يستخدمها الكاتب للحديث عن األسعار في المنزل؟  بسيط 

 

Which of the following is a fact? It costs more to sell internationally 

 أي مما يلي هو حقيقة؟  يكلف أكثر للبيع دوليا 

 

 

What can we understand from Paragraph (1) about Boeing jetliners? 

Their prices are independent of local market conditions. 

( عن طائرات بوينج النفاثة؟ 1ماذا يمكن أن نفهم من الفقرة )  

 أسعارها مستقلة عن ظروف السوق المحلية 

 

 

External and Internal Recruiting  التوظيف الخارجي والداخلي 

 

 

According to Passages A and B, what is the benefit of promoting within a company? 

It helps companies retain the best employees 

فائدة الترويج داخل الشركة؟ وفقًا للفقرتين )أ( و )ب( ، ما   

 يساعد الشركات على االحتفاظ بأفضل الموظفين 
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What can we understand from Passages A and B about recruiting? 

Recruiting good employees is a long process 

حول التوظيف؟ ما الذي يمكن أن نفهمه من الفقرتين   A و B  

 يعد تعيين موظفين  جيدين عملية طويلة 

 

 

What can we understand from Passages A and B about promoting employees? 

Companies set policies for hiring their own employees 

بشأن ترقية الموظفين؟  ما الذي يمكن أن نفهمه من الفقرتين   A  و B  

 تضع الشركات سياسات لتوظيف موظفيها 

 

What can we understand from both passages about internal and external recruiting? 

They both involve training employees 

 ما الذي يمكن أن نفهمه من كال المقطعين حول التوظيف الداخلي والخارجي؟ 

 كالهما يتضمن تدريب الموظفين 

 

 

Compensating Differentials فروق التعويض 

oil field workers in Alaska's عمال حقول النفط في أالسكا 

Texas تكساس 

 

 

what does paragraph (1) say about Houston, Texas?  
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It is easier to work there than in Alaska 

تكساس؟   هيوستن،( عن 1ماذا تقول الفقرة )   

 العمل هناك أسهل من العمل في أالسكا 

 

What does Paragraph (1) say about oil field workers in Alaska?  
They have better salaries than Houston workers 

 
 ( عن عمال حقول النفط في أالسكا؟ 1ماذا تقول الفقرة ) 

 لديهم رواتب أفضل من عمال هيوستن 
 
 
 
 

What does Paragraph (2) say about why basketball players have high salaries?  
There are few excellent players 

 
 ( عن سبب حصول العبي كرة السلة على رواتب عالية؟ 2ماذا تقول الفقرة ) 

 هناك عدد قليل من الالعبين الممتازين 
 
 
 

It has good air quality? rniaWhat does Paragraph (3) say about Califo 
 

 لديها نوعية هواء جيدة( عن كاليفورنيا؟ 3ماذا تقول الفقرة ) 
 

 
 

There is less air pollution there than in California? What does Paragraph (3) say about Rochester 
 

 عليه في والية كاليفورنيا   هناك تلوث أقل للهواء هناك مما هو ( عن روتشستر؟ 3ماذا تقول الفقرة ) 
 

 
 

Which sentience gives the main idea of paragraph? 

choicesA compensating differential is a feature of other choices as well as career   
 

االختيارات األخرى باإلضافة إلى الخيارات  الفارق التعويضي هو سمة من سمات الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية للفقرة؟ 
 المهنية 
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What is the main idea of the passage?  

choicesCompensating differentials have an effect on people's life  
 

 ما هي الفكرة الرئيسية لهذا المقطع؟ 
   فروق التعويض لها تأثير على خيارات حياة الناس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 بخصوص المواد العلمية المعروضة في 

 انا ال أحلل وال أبيح أي  قناة التجميعات،

 سطو او تعدي عليها يحصل من قبل 

 شخص ما وسيكون محاسبا أمام هللا

  ،مادية وأغراض   ةمؤلفات خاصفي  من غير استئذان  في يوم ال ينفع فيه مال وال جاه والبنون في حال استخدامها

 عها بطرق مختلفة ي ب كدورات تعليمية، أو مقابل مبلغ مالي، أو   أو شخصية

 م  التسويق لدورات بأخذ التجميعات وعرضها كأنها من جهدهأو 

 وشكرا للمشرفين والمشرفات الذين يخدمون بدون مقابل ولجميع من يساعد

 

   اللي دورته فوق االلف لاير   النصابين الدوراتحسبي هللا على أي واحد سرقني خاصة من أصحاب 
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 Giant pandaباندا ضخمة  

Stars   النجوم 

engineering innovation 
 الهندسي االبتكار  

Friction    االحتكاك 

monitoring food  مراقبة الغذاء 

cultural norms   القواعد الثقافية 

steel use   استخدام الصلب 

Food and cells   الغذاء والخاليا 

 British professions   المهن البريطانية 

Arrests  االعتقاالت 

Advertising دعاية    ال 

renewable energy sources 
 مصادر الطاقة المتجددة 

 

22 عناوين النموذج  
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Giant panda      باندا ضخمة 

 
According to Paragraph (2), why do the Chinese zookeepers want Mei Lan to learn 
Chinese? 
so that she can speak with her caretakers 
so that she will feel at home in China  

so that she can forget her English 
so that she will like her new diet 

 ( ، لماذا يريد حراس الحديقة الصينيون أن تتعلم مي الن اللغة الصينية؟2وفقًا للفقرة )
 حتى تتمكن من التحدث مع القائمين على رعايتها 

 وكأنها في وطنها في الصين حتى تشعر   
 حتى تتمكن من نسيان لغتها اإلنجليزية 

 حتى تحب نظامها الغذائي الجديد 
 
 
According to Paragraph (2), Where has Mei Lan been living? 
 in the Chengdu Panda Research Center 
in an American research center 
in Atlanta, Georgia 
 in Sichuan, China 

 ( ، أين كانت مي الن تعيش؟ 2وفقًا للفقرة )
 في مركز أبحاث تشنغدو باندا 

 في مركز أبحاث أمريكي 
 في أتالنتا ، جورجيا 

 في سيتشوان ، الصين  
 

  tarsS   النجوم 

 
Which of the following colors is NOT mentioned in the passage? 
green 
yellow 
blue 
red 

 األلوان التالية لم يرد ذكره في المقطع؟ أي من 
 لون أخضر 
 األصفر 
 أزرق
 أحمر

floor damage   تلف األرضية 
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According to Paragraph (2), Beetlejuice is a superstar ………… 
as big as the sun 
smaller than the sun 
as big as 17,000 suns 
as big as 40,000 suns 

 النجوم ......... ( ، يعتبر عصير الخنفساء من 2وفقًا للفقرة )
 بحجم الشمس 

 أصغر من الشمس 
 شمس  17000بحجم  
 شمس  40.000بحجم  

 
 
According to Paragraph (2), astronomers classify stars according to the following EXCEPT 

 
size 
color 
shape 
brightness 

 ما عدا   ( ، يصنف علماء الفلك النجوم وفقًا للتالي 2وفقًا للفقرة )
 

 بحجم 
 اللون 
 شكل

 سطوع 
 

innovation engineering    الهندسي  االبتكار 

 
 

Who developed rain harvesting in the third Millennium B.C.?  
 
Minoans 
Romans 
Greeks 
Egyptians 

 من طور نظام حصاد المطر في األلفية الثالثة قبل الميالد؟
 

Minoans 
 رومية 

 اليونانيون 
 المصريين 
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how long were Rome's aqueducts in total?  
 
269 miles 
46 miles 
315 miles 
112 miles 

 ؟ ملروما في المج ماء قنوات  و طول ما ه 
 

 ميال  269
 ميال  46
 ميال  315
 ميال  112

 
 
when did Trajan build the Aqua Tariana? 

 
109 A.D 
226 A.D 
312 B.C 
37 B.C 

 متى قام تراجان ببناء أكوا تاريانا؟ 
 

 م  109
 م  226
 قبل الميالد  312
 بل الميالد ق 37

 

Friction   احتكاك 

 
what important point does the writer make about starting friction in Paragraph 3 and 4?  

 
it creates heat in bodies 
in math it is the letter F 
it presses surfaces together 
it is greater than sliding friction 

 ؟4و   3حول بدء االحتكاك في الفقرتين  ما هي النقطة المهمة التي يشير إليها الكاتب 
 

 يخلق حرارة في األجسام 
 Fفي الرياضيات هو الحرف  
 يضغط على األسطح معًا 

 إنه أكبر من االحتكاك المنزلق
 
 

 

https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/stepacademy
https://t.me/Fati2131


 مؤسس األكاديمية المهندس أنور                  https://t.me/stepacademy          أكاديمية ستيب المجانية              

 اعداد وترجمة عبدهللا الحساني                       https://t.me/Fati2131                   اشراف األستاذة فاطم          

 

 

                                                                              Free STEP Academyأكاديمية ستيب المجانية 

246 

what important idea related to frictional force does the writer mention in paragraph 1? 
 
it needs lubricating oils and ball bearings 
it brings advantages for engineers 
it is both useful and a problem 
it is zero when walking on ice 

 ؟ 1ما هي الفكرة المهمة المتعلقة بقوة االحتكاك التي ذكرها الكاتب في الفقرة  
 

 تحتاج زيوت تشحيم ومحامل كروية 
 يجلب مزايا للمهندسين 

 كلة في نفس الوقت إنها مفيدة ومش
 إنه صفر عند المشي على الجليد 

 
 
 
what point does the writer support with the example of rubbing your hands together? 

 
objects hotter makefriction and movement  

there is little friction when we walk on ice 
sliding friction is less than starting friction 
the block moves at the same speed all the time 

 ما النقطة التي يؤيدها الكاتب بمثال حك يديك معًا؟ 
 

 االحتكاك والحركة تجعل األشياء أكثر سخونة 
 هناك القليل من االحتكاك عندما نسير على الجليد 

 االحتكاك االنزالقي أقل من احتكاك البداية 
 الكتلة بنفس السرعة طوال الوقت تتحرك 

 
 
 
what is the main topic of the passage?  

 
frictional energy 
starting friction  
sliding friction 
frictional force 

 ما هو الموضوع الرئيسي للمقطع؟ 
 

 طاقة االحتكاك 
 بدء االحتكاك 

 انزالق االحتكاك 
 قوة االحتكاك 
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   monitoring food مراقبة الغذاء  
 
 

What does the passage say about the new food control technique? 
 
it is not yet ready to replace older methods 
it will help patients to use less medicine 
it will help people who do not exercise enough 
it can deal with all food ingredients 

 ماذا يقول المقطع عن التقنية الجديدة لمراقبة األغذية؟ 
 

 إنه ليس جاهًزا بعد الستبدال األساليب القديمة 
 سيساعد المرضى على استخدام كمية أقل من األدوية 

 سيساعد األشخاص الذين ال يمارسون الرياضة بشكل كاف  
 يمكنه التعامل مع جميع مكونات الطعام 

 
 
Why have scientists developed the new food control technique? 

 
to help restaurants make healthier food cheaply 
to avoid the need to keep a daily food diary 
to improve the diet of babies and children 
to deal with complex eating processes in the mouth 

 علماء تقنية جديدة لمراقبة األغذية؟ لماذا طور ال
 

 لمساعدة المطاعم على صنع طعام صحي بتكلفة رخيصة
 لتجنب الحاجة إلى االحتفاظ بمفكرة طعام يومية 

 لتحسين النظام الغذائي للرضع واألطفال 
 للتعامل مع عمليات األكل المعقدة في الفم 

 
Which word can we use to replace the phrase in addition in paragraph 5? 

 
Also 
Besides 
However 
Therefore 

 ؟ 5ما هي الكلمة التي يمكننا استخدامها الستبدال العبارة باإلضافة إلى الفقرة  
 

 ايضا 
 علي  ة عالو
 لكن 
 لذلك 
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Why does the writer use the phrase for instance in paragraph 5? 
 
to show how the new technique can be used in different ways 
to give examples of patients who can use the new technique 
to show that the new and all techniques are different 
to explain one difficulty in using the new technique 

 ؟ 5الفقرة  لماذا يستخدم الكاتب العبارة على سبيل المثال في 
 

 إلظهار كيف يمكن استخدام التقنية الجديدة بطرق مختلفة 
 إلعطاء أمثلة للمرضى الذين يمكنهم استخدام التقنية الجديدة

 إلظهار أن التقنيات الجديدة وجميع التقنيات مختلفة 
 لشرح صعوبة واحدة في استخدام التقنية الجديدة

 
 
What does the writer think of the old mouth guards? 

 
he believes they were not expensive to make 
he believes they were rather big 
he believes they were not practical 
he believes they were difficult to make 

 ما رأي الكاتب في حراس الفم القدامى؟ 
 

 يعتقد أنها لم تكن مكلفة 
 ايعتقد أنها كانت كبيرة إلى حد م

 يعتقد أنها لم تكن عملية 
 يعتقد أنه كان من الصعب القيام بذلك

 
 

 
 

 cultural norms  القواعد الثقافية 

 
What has the greatest effect on people's ideas about marriage today? 

 
their ideas about romantic love 
what they have seen in popular films 
the marriage customs of people in New York 
what they have learned from their own community 

 ما هو أعظم تأثير على أفكار الناس عن الزواج اليوم؟ 
 

 أفكارهم عن الحب الرومانسي
 ما شاهدوه في األفالم الشعبية

 عادات زواج الناس في نيويورك
 ما تعلموه من مجتمعهم 
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What is the main reason people have always lived in social groups?  
 
friendship 
marriage  
customs 
survival 

 ما هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يعيشون دائًما في مجموعات اجتماعية؟ 
 

 صداقة
 زواج 
 جمارك
 نجاة 

 
 
 

 
The word " obtaining" in the passage is closest in meaning to? 

 
Getting 
Ordering 
Preparing 
Producing 

 
 كلمة "الحصول" في المقطع هي األقرب في المعنى؟ 

 
 الحصول 
 ترتيب 
 خطة 
 انتاج 

 
 

The word " negotiations" in the passage is closest in meaning to? 
 
Differences 
Discussions 
Emergencies 
Relationships 

 كلمة "مفاوضات" في المقطع هي األقرب من حيث المعنى؟ 
 

 اختالفات 
 مناقشات 

 حاالت الطوارئ 
 العالقات
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Steel use      استخدام الصلب 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What percentage of steel does the automotive industry use? 
5% 
9%  
13% 
16% 

 ما هي نسبة الصلب التي تستخدمها صناعة السيارات؟ 
5 ٪ 
9 ٪ 
13 ٪ 
16 ٪ 

 
 
 
what percentage of steel is used by the domestic appliances industry?  
11 % 
8% 
5% 
2% 

 ما هي نسبة الفوالذ المستخدم في صناعة األجهزة المنزلية؟ 
11٪ 

8٪ 

5٪ 

 ٪2 
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  Food and cells الغذاء والخاليا  

 
 

What two things happen to the cells in our body? 
 
they divide and are digested 
they are replaced and recycled 
they are replaced and digested 
they build new cells and give energy 

 شيئين يحدث للخاليا في أجسامنا؟ الما 
 

 يقسمون ويتم هضمهم 
 يتم استبدالها وإعادة تدويرها 

 يتم استبدالها وهضمها 
 ويمنحون الطاقة يبنون خاليا جديدة  

 
 
What two things do cells use for mitosis? 

 
Water and dairy 
lipids and cereals 
amino acids and lipids 
amino acids and vegetables 

 ما الشيئين اللذين تستخدمهما الخاليا لالنقسام؟ 
 

 الماء واأللبان 
 الدهون والحبوب 

 األحماض األمينية والدهون 
 ألمينية والخضروات األحماض ا 

 
 
What two hormones make people feel hunger? 

 
Ghrelin and growth hormones 
Leptin and Ghrelin 
Ghrelin and peptide 
Hypothalamus and growth hormones 

 ما الهرمونان اللذان يجعالن الناس يشعرون بالجوع؟ 
 

 هرمون الجريلين وهرمونات النمو 
 وجريلين ليبتين  

 جريلين والببتيد 
   الهايبوتالموس وهرمونات النمو 
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British professions 

 British professions المهن البريطانية
 رسم بياني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
How many of Britain's CEOs were educated private schools in 2015? 
around 38% 
around 55% 
around 70% 
around 87% 

 ؟ 2015المديرين التنفيذيين في بريطانيا الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الخاصة في عام كم عدد 
 ٪ 38حوالي  
 ٪ 55حوالي  
 ٪ 70حوالي  
 ٪ 87حوالي  

 

Arrests   اعتقاالت 

The word "probable" in the passage is closest in meaning to? 
 
Enormous 
Suspicious 
Reasonable 
Complicated 

 كلمة "محتمل" في المقطع هي األقرب من حيث المعنى؟ 
 

 ضخم 
 مشبوه 
 مسؤول 
 معقد 
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The word " booked" in the passage is closest in Probable cause meaning to? 
 
Harmed 
Registered 
Released 
Transferred 

 كلمة "حجز" في المقطع هي األقرب في سبب محتمل بمعنى؟ 
 

 تضررت 
 مسجل
 صدر
 نقل 

 

  Advertising دعايةال 

 
 

What are two words that the writer uses for supporter are in paragraph 1? 
 
consumer and defender 
consumer and survival 
advocate and survival 
advocate and defender 

 ؟ 1الفقرة ما هي كلمتان يستخدمهما الكاتب للداعم في 
 

 المستهلك والمدافع 
 استمرار الحياة على قيد الحياة

 الدعوة والبقاء
 محامي ومدافع 

 
Which of the following is an opinion? 

 
large scale production makes products cheaper 
some TV stations need revenue for advertising 

more possessionsadvertising makes people want  
advertising gives people information about products 

 أي مما يلي رأي؟ 
 

 اإلنتاج على نطاق واسع يجعل المنتجات أرخص 
 تحتاج بعض محطات التلفزيون إلى عائدات لإلعالن 
 اإلعالنات تجعل الناس يريدون المزيد من الممتلكات 

 نتجات يمنح اإلعالن األشخاص معلومات حول الم 
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How are college students views about advertising different from their advertiser's view?  
 
college students think advertising to young people is ineffective 
college students think that good advertising can increase sales 
college students think advertising prevents students from studying 
college students think advertising on social media should be banned 

 كيف تختلف آراء طالب الجامعات حول اإلعالن عن وجهة نظر المعلن؟ 
 

 يعتقد طالب الجامعات أن اإلعالن للشباب غير فعال 
 ن الجيد يمكن أن يزيد المبيعات يعتقد طالب الجامعات أن اإلعال 

 يعتقد طالب الجامعات أن اإلعالنات تمنع الطالب من الدراسة
 يعتقد طالب الجامعات أنه يجب حظر اإلعالن على وسائل التواصل االجتماعي 

 
 

 
What can we understand about advertising from the passage?  

 
it causes higher prices in the shops 
it always helps a company increase profits 
it is a very important and powerful industry 
its advantages are greater than its benefits 

 ماذا يمكن أن نفهم عن اإلعالن من المقطع؟ 
 

 يتسبب في ارتفاع األسعار في المحالت التجارية 
 زيادة أرباحها يساعد دائًما الشركة على 

 إنها صناعة مهمة وقوية للغاية 
 مزاياه أعظم من فوائده 

 
 
 
What can we understand about YouTube from the passage?  

 
people use it to make money 
it is popular with young people 
it stops students from studying 
it has more adverts than television 

 من المقطع؟  YouTubeالذي يمكن أن نفهمه عن  ما 
 

 يستخدمه الناس لكسب المال 
 أنها تحظى بشعبية لدى الشباب 

 يمنع الطالب من الدراسة 
 لديها إعالنات أكثر من التلفزيون 
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renewable energy sources   مصادر الطاقة المتجددة 
 
 
 
 

According to both passages, why is it difficult to use energy from renewable sources? 
 

Renewable sources require large amounts of energy to generate power. 
the availability of renewable energy differs and can only be used for water heating. 

.ult to get permission from governmentslarge collecting devices are required and it's diffic 
it's difficult to convert motion to drive a generator and crude oil prices are so cheap that it's not worth it. 

 لماذا يصعب استخدام الطاقة من مصادر متجددة؟  المقطعين،حسب كال 
 

 الطاقة لتوليد الطاقة. تتطلب المصادر المتجددة كميات كبيرة من 
 يختلف توافر الطاقة المتجددة وال يمكن استخدامها إال لتسخين المياه.

 يلزم وجود أجهزة تجميع كبيرة ويصعب الحصول على إذن من الحكومات. 
 من الصعب تحويل الحركة لتشغيل مولد وأسعار النفط الخام رخيصة جًدا بحيث ال تستحق ذلك.

 
 
 
What do the passages say about the UK? 

 
Wind turbines are unpopular in the UK, but they provide 400 MW of energy 
the UK has up to 100 wind turbines that can provide energy to other countries 

of homes in the UKwind turbines supply electricity to some homes and hydroelectricity powers 2 percent  
hydroelectricity powers 2 percent of homes and wind power could provide power for another 10percent of 
homes 

 ماذا تقول المقاطع عن المملكة المتحدة؟
 

 ميغاواط من الطاقة  400لكنها توفر  المتحدة،ال تحظى توربينات الرياح بشعبية في المملكة 
 توربينة رياح يمكنها توفير الطاقة لدول أخرى  100المملكة المتحدة ما يصل إلى  تمتلك

 ٪ من المنازل في المملكة المتحدة2تزود توربينات الرياح بالكهرباء لبعض المنازل وتولد الطاقة الكهرومائية 
 أخرى من المنازل٪ 10٪ من المنازل وطاقة الرياح يمكن أن توفر الطاقة لـ  2الطاقة الكهرومائية 

 

 
 
Which of the following statements best summarizes renewable energy from both 
passages? 

 
The UK is the leading country in the world using alternative energy sources 

supplyrenewable energy resources make up a small portion of the energy  
wind turbines cause too much environmental damage to be used widely 
Canada is the leading country in hydroelectric energy 

 أي من العبارات التالية يلخص بشكل أفضل الطاقة المتجددة من كال المقطعين؟ 
 

 باستخدام مصادر الطاقة البديلة المملكة المتحدة هي الدولة الرائدة في العالم  
 تشكل موارد الطاقة المتجددة جزًءا صغيًرا من إمدادات الطاقة 
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 تسبب توربينات الرياح الكثير من األضرار البيئية الستخدامها على نطاق واسع 
 كندا هي الدولة الرائدة في مجال الطاقة الكهرومائية 

 
 

  floor damage  تلف األرضية 

 
 
 

According to Paragraph (2), the problems with wiring were caused by …………….   
the electrical contractor 
the new wires 
the old wires 
leaking water 

 
 ( ، كانت مشاكل األسالك ناتجة عن ................... 2وفقًا للفقرة )

 المقاول الكهربائي 
 األسالك الجديدة 
 األسالك القديمة 
 تسريب مياه 

 
 
According to Paragraph (4), the replacement of the damaged floor surface ……………. 
is going to begin when the customer notifies the contractor. 
is going to begin when the workmen are available. 
has already finished. 
has already begun. 

 
 ( استبدال سطح االرض التالف ………………. 4للفقرة ) طبقا 

 سيبدأ عندما يخطر العميل المقاول. 
 سيبدأ عندما يكون العمال متاحين. 

 انتهى بالفعل. 
 قد بدأت بالفعل. 

 
 

The word inconvenience in Paragraph (4) is closest in meaning to ……………. 
time pressure 
coincidence 
bad luck 
trouble 

 ( هي األقرب في المعنى إلى ................... 4كلمة اإلزعاج في الفقرة )
 ضغط الوقت 

 صدفة
 حظ سيء 
 مشكلة
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 مهمة جدا  قطع متفرقة
 

 

 رسالة دعوة لصديق

  

reply.to  his friend is asking He  is true? atWh 

 يطلب من صديقه الرد حقيقي؟    وما ه 

 

 

 

 اسمه جيوفاني  رجل يقود السيارة بشكل جيد

 

 

 Good driver  paragraph? firstWhat did you understand from the  

 سائق جيد  ماذا فهمت من الفقرة األولى؟ 

 

Different British drivers  What did you understand from the second paragraph? 

 مختلفين  بريطانيين سائقين  الثانية؟  الفقرة من فهمت  ماذا

 

What is the name of the state?    Italy state 

 والجواب تأكدوا من السؤال                إيطاليا دولة  الدولة؟ اسم ما

 

lawThe meaning of the word "rule"?     

 .القانون   ؟" حكم" كلمة معنى
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  dictionaryالقاموس 

 

 

What is the best way to learn English language? 

Use less dictionary 

Not to use dictionary 

Using small dictionary 

Attention about learning all English letters 

 اإلنجليزية؟  اللغة لتعلم طريقة أفضل هي ما

 أقل قاموًسا استخدم

 القاموس  استخدام عدم

 الصغير  القاموس باستخدام

 اإلنجليزية  الحروف كل بتعلم  االهتمام

 

.Effective Dictionary ?titleWhat's the suitable  

 الفعال  القاموس ؟المناسب  العنوان هو ما

 

Students They " refers to: 

 الطالب : إلى يشيرون"  هم

 

 

 

 البروفيسور  وتجربة الخطاب 

The speech and the professor’s experiment 

 

speech organization?  assagethe pWhat is the main idea of  

   الكالم تنظيم  ؟قطعةال لهذا الرئيسية الفكرة هي ما
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 omprehensionCParagraph 1 talks about?  

 استيعاب   عن؟ تتحدث  1 الفقرة

 

ProfessorsThey refers to?  

 أساتذة   إلى؟ يشيرون

 

 

 

 صيدلي

Chemists / pharmacy  

Where is the place of pharmacy?                                                                                   أين تقع الصيدلية؟ 

What are the work hours? ما هي أوقات الدوام؟                                                                                               

 

 أستراليا  رجل في  

Like the foodHe is?  

 الطعام  يحبهو؟ 

PlaceWhat does "location" mean?   

  مكانماذا يعني "الموقع"؟  

 

  roller-coasterقطار المالهي 

???????????      ???????????     competitor      predecessor What does (ancestor) mean?       

 

 

why are roller coasters of interest to physics students? 
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They all work on the same fundamental principles. 

   لماذا تعتبر األفعوانية موضع اهتمام طالب الفيزياء؟

 األساسية. انهم جميعا يعملون على نفس المبادئ 

 

 

Because France is warmer than Russiawhy did the French change to rolling carts?  

 فرنسا أدفئ من روسيا ألن  ويصنعون الخشب؟  الثلج الفرنسيون لماذا ال يستخدم

 

 

What do you understand from the passage 4?  

roller coaster industry after Switchback.Very little development took place in the  

 حدث تطور ضئيل جدًا في صناعة األفعوانية بعد التبديل. ؟4  ماذا تفهم من المقطع

 

 

 واالقتصاد  اختالف الوظائف والرواتب بناء على اختالف المدن األمريكية

Different jobs and salaries based on different American cities and 

economy 

 رسم بياني لنهر األمازون

  Short term memoryالذاكرة قصيرة المدى 

بسنة معينة كم نسبة   ونشوف األخرى    واألجهزةااليفون   وأجهزةرسم بياني مقارنة بين االندرويد 

 البيع  

   والخطيرةالعمل في المناطق النائية 

  أسئلة   6المنطاد وعليها 

  Global Warmingالحراري  االحتباس 
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 حليمة السعدية

 االشعاعات التي تنعكس للفضاء  

 Satellites  األقمار الصناعية 

 Streets   الشوارع

 الروبوتات 

 مواجهة األخطار 

 كتلة الجسم 

 قطعة قصيرة ومعنى كلمة 

explainDefine =  

 

 قطعة ما اعرف عنوانها 

n abeg=  dIntroduce 

 قطعة ما اعرف عنوانها 

excitingDramatic?      amazing       

 

Automation األتمتة 

 القطعة من النت ألن البعض ما يعرف معنى الكلمة أساسا 

Automation is the technology by which a process or procedure is 

performed with minimal human assistance. Automation, or automatic 

control, is the use of various control systems for operating equipment such 

as machinery, processes in factories, boilers, and heat-treating ovens, 

switching on telephone networks, steering, and stabilization of ships, 

aircraft, and other applications and vehicles with minimal or reduced 

human intervention. 
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األتمتة هي التقنية التي يتم من خاللها تنفيذ عملية أو إجراء بأقل قدر من المساعدة البشرية.  

مليات هي استخدام أنظمة التحكم المختلفة لتشغيل المعدات مثل اآلالت والع اآللي،أو التحكم    األتمتة،

واستقرار   والتوجيه،  الهاتف،وتشغيل شبكات  الحرارية، في المصانع والغاليات وأفران المعالجة 

 ذات التدخل البشري البسيط أو المنخفض.  والمركباتالسفن والطائرات والتطبيقات األخرى 

 

 القطاع االقتصادي  

 أو خمسة  أربع مراحل

    economic sectors  االقتصاديةالقطاعات 

   وأمثلةفي كل مرحلة ذكر شيء 

  جمعتها بنفسي من أماكن كثيرة هذه معلومات عن القطاعات االقتصادية لنفهم القطعة في االختبار

 التي في االختبار   والمعلوماتفي االختبار يكون على أساس القطعة  والحل 

 

Three-sector model 

 نموذج ثالثي القطاعات

Primary sector: raw materials  

 القطاع األولي: المواد الخام 

Primary activities are directly dependent on the environment as these refer to utilization of 
earth’s resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals. It, thus 
includes hunting and gathering, pastoral activities, fishing, forestry, agriculture, and mining and 
quarrying. 

People engaged in primary activities are called red-collar workers due to the outdoor nature of 
their work. 

ومواد البناء  ،والنباتات  ،والمياهتعتمد األنشطة األساسية بشكل مباشر على البيئة ألنها تشير إلى استخدام موارد األرض مثل األرض 
األسماك والغابات والزراعة والتعدين واستغالل المحاجروالمعادن. وهي بذلك تشمل الصيد والجمع واألنشطة الرعوية وصيد ، . 

 .يُطلق على األشخاص المنخرطين في األنشطة األساسية عمال ذوي الياقات الحمراء بسبب طبيعة عملهم في الهواء الطلق

Secondary sector: manufacturing 

 القطاع الثانوي: التصنيع
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Secondary activities add value to natural resources by transforming raw materials into valuable 
products. Secondary activities, therefore, are concerned with manufacturing, processing 
and construction (infrastructure) industries. 

People engaged in secondary activities are called blue-collar workers. 

فإن األنشطة الثانوية تتعلق   وبالتالي،تضيف األنشطة الثانوية قيمة إلى الموارد الطبيعية من خالل تحويل المواد الخام إلى منتجات قيمة. 
التحويلية والتجهيز والبناء )البنية التحتية(بالصناعات  . 

 .يُطلق على األشخاص المنخرطين في األنشطة الثانوية عمال الياقات الزرقاء

 

Tertiary sector: services, hotels, real estate 

 القطاع الثالث: الخدمات والفنادق والعقارات

Tertiary activities include both production and exchange. The production involves the 
‘provision’ of services that are ‘consumed. Exchange involves trade, transport and 
communication facilities that are used to overcome distance. 

Tertiary jobs = White-collar jobs. 

 من اإلنتاج والتبادل. يتضمن اإلنتاج "توفير" الخدمات "المستهلكة". يشمل التبادل مرافق التجارة والنقل كالً  خدميةتشمل األنشطة ال
 .واالتصاالت التي تُستخدم للتغلب على المسافة

 وظائف الدرجة الثالثة = وظائف ذوي الياقات البيضاء 

quaternary sector: knowledge, education and research 

 القطاع الرباعي: المعرفة والتعليم والبحث 

 

The quaternary sector of the economy is a way to describe a knowledge based-part of the 

economy - which typically includes: 

information services such as Information Technology, research and development, Information 

Technology, Research & Development 

 والذي يتضمن عادةً: -يعد القطاع الرباعي لالقتصاد طريقة لوصف جزء قائم على المعرفة من االقتصاد 

 البحث والتطوير خدمات المعلومات مثل تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات و

quinary sector: 
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 القطاع الخماسي: 

 
 Some consider there to be a branch of the quaternary sector which includes the highest levels of 

decision making in a society or economy. 
This sector would include the top executives or officials in such fields as government, science, 

universities, nonprofit, healthcare, culture, and the media. 

يعتبر البعض أن هناك فرًعا للقطاع الرباعي يتضمن أعلى مستويات صنع القرار في المجتمع أو االقتصاد. سيشمل هذا القطاع    

ل الحكومة والعلوم والجامعات والمؤسسات غير الربحية والرعاية  كبار المديرين التنفيذيين أو المسؤولين في مجاالت مث 

 الصحية والثقافة واإلعالم

Quinary activities are services that focus on the creation, re-arrangement and interpretation of 
new and existing ideas, data interpretation and the use and evaluation of new technologies. 
Often referred to as ‘gold collar’ professions, they represent another subdivision of the tertiary 
sector representing special and highly paid skills of senior business executives, government 
officials, research scientists, financial and legal consultants, etc. Their importance in the 
structure of advanced economies far outweighs their numbers. The highest level of decision-
makers or policymakers performs quinary activities. 

Quinary = Gold collar professions. 

تفسير البيانات واستخدام وتقييم  والحالية؛ألنشطة الخماسية هي الخدمات التي تركز على إنشاء وإعادة ترتيب وتفسير األفكار الجديدة ا
فهي تمثل قسًما فرعيًا آخر من قطاع التعليم العالي يمثلون مهارات   "،التقنيات الجديدة. غالبًا ما يشار إليها باسم مهن "الياقات الذهبية

المستشارين الماليين خاصة وذات أجور عالية لكبار رجال األعمال التنفيذيين ، والمسؤولين الحكوميين ، وعلماء األبحاث ، و
والقانونيين ، وما إلى ذلك. أهميتها في هيكل االقتصادات المتقدمة يفوق بكثير أعدادهم. يؤدي أعلى مستوى من صانعي القرار أو 

 .صانعي السياسات أنشطة خماسية

Quinary =  المهن ذات الياقات الذهبية 

 أسئلة من المختبرين  

 
  TertiaryIn which stage is (Hotels)?   

      قطاع الخدمات في أي مرحلة تكون )الفنادق(؟ 

 

 
all of themWhat is the important stage economy activity?          1                 2                  3         

 

   كلها       3      2       1االقتصادي؟    النشاط في  المرحلة الهامة  يما ه 

 تأكدوا منها باالختبار 
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In stage 2, talks about?    

 

 

 المواد العلمية المعروضة في بخصوص 

 انا ال أحلل وال أبيح أي  التجميعات،قناة 

 سطو او تعدي عليها يحصل من قبل 

 شخص ما وسيكون محاسبا أمام هللا

 في يوم ال ينفع فيه مال وال جاه وال 

 في مؤلفات  من غير استئذان بنون في حال استخدامها 

 شخصية أو  خاصة وأغراض مادية

 عها بطرق مختلفةيب مقابل مبلغ مالي او أو كدورات تعليمية 

 م  التسويق لدورات بأخذ التجميعات وعرضها كأنها من جهدهأو 

 من يساعد  ولجميع الذين يخدمون بدون مقابل   والمشرفات للمشرفين وشكرا
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